
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توێژینەوەی: فەرهاد پەهلەوان

   پێشەکی

و نووسينى ئەم باسە ئەوەيە كە، نەوەى نوێى نەتەوەكەمان زانيارييەكى مەبەست لە کۆکردنەوە
 و دێرينترين كەلەپورى نەتەوايەتيمان.و دروستيان هەبێت دەربارەى گرنگترينپۆخت

و پێشكەوتنى هەر نەتەوەيەك، دەگەِرێتەوە بۆ باوەِر بە خۆكردنى تاكتاكى ئەندامانى سەربەرزى
شانازى،  وەيە. كاتێك ئەو باوەِرە زێتر دەبێت كە خەڵکى ئاگادارى رابوردووى پِر لەئەو نەتە

 و مێژووى دێرينى خۆيان بن.هونەر ئازايەتى، زانستى،

و و هەوڵو زانينە، پاڵ بەو کەسانەوە دەنێت كە هەستى نەتەوايەتيان پتر بێتئەم ئاگادارى
بۆ هەموو جيهانی بيسەلمێنن كە ئەمانە رۆڵەى كۆشش بدەن بۆ پێشخستنى نەتەوەكەيان بۆئەوەى 

و باپيرانيانن، هەروەها هانيان بدات بۆئەوەى سوود لە ئەزموونى و لێهاتووى باوكشايستە
و وەربگرن كە رۆژگار و پەند لەو نشيۆيانەشارستانييەتى رابردووى پێشينانيان وەربگرن

اندا دەبنە رۆشنكەرەوەى رێگەى خودى خۆيان بونەتە هۆى. ئەو ئەزموونانە خۆيان لەخۆي
و شەوە زەنگى نەتەوەكەمان بۆ گەيشتنە كاروانى شارستانيەتى نوێ كە چەندين سەدەيە تاريك

و و ژێردەستيدا لێيوە دوورخراوين. بێگومان ئەو زانستو دەست درێژى بێگانەبەهۆى نەزانين
ڵەكەن بۆ چارەنوسى ديوەخانى و كۆو بەهێزترين ژێرخانفەلسەفە دێرينەى باپيرانمان، باشترين

و و پتەوتر بكەين، پاشەرۆژمان رۆشەنترکۆمەڵگاى نەتەوەكەمان. چەندە ئەو بناغەيە بەهێزتر
 گەشتر دەبێت.

خوالێخۆشبوو )ئيحسان نورى پاشا( لە پێشەکی كتێبە بەنرخەكەيدا )تاريخ ريشە نژادى كرد( ل 
 دەبێژى: 2-

يەخ نەدان بە داهاتوو. دەبێژن شانازى بە بەردى )بێ ئاگايى لە رابردوو، دەبێتە هۆى با
و بەهێزكردنى هەستى پاراستنى ئازادى لەنێو سەرگۆِرەكان ناكرێت. وەلى، لەنێوان سەرهەڵدان

و كردارى پِر لەشانازى باوباپيرانمان پەيوەندييەكى بەهێز ميللەتاندا، لەتەك زانينى هەڵسوكەوت
 هەيە.

 و رێنماى رێگەى مەزنايەتى ميللەتانە(.و شانازيانە چرادەبێ لێرەدا ئەوە بگوترێت كە ئە

وجۆر بە گەلێ لە زمانە و نووسينى جۆراو ئاينەكەى، كتێبو پەيامدەربارەى زەردەشت
زيندووەكانى جيهان نوسراونەتەوە. هەريەكە لەو نووسەرانە پاڵيان داوەتە بەر بڕێ بەڵگە 

. مەخابن، زۆر لەو نووسەرانە، دەمارگيرێتى و بۆچونى خۆيان بسەلمێننبۆئەوەى ِراستى قسە
وا كە بەهيچ كلۆجێك كەوتونەتە نێو گێژاوێكى واي كردۆتە سەر نووسينەكانيانكارێكى 



بەتايبەتی نووسەرە موسلمانەكان كە كەوتونەتە نێو باسێكى   نەيانتوانيوە خۆيانى لێ قوتار بكەن،
 ى،و باوەِرو ئاينەكەنازانستانە دەربارەى زەردەشت

و لەاليەكى ديكەوە دەبێژن كە زەردەشت باوەرى لەاليەكەوە تاوانبارى دەكەن بە ئاگرپەرست
و نەژادى ئەم پەيامبەرە مەزنە بە بوونى پتر لەيەک خودا بووە. هەروەها لەبارەى ڕەچەڵەک

هيجرى( بەهۆی  310-224وێنە )ابو جعفر محمد جرير طبرى  دووبارە كەوتونەتە هەڵەوە، بۆ
و لە بيت يرى ئاينيەوە دەيەوێت بە زۆرەملە بيسەلمێنێ كە زەردەشت عەرەب بووەدەمارگ

 و لەوێشەوە بەرەو )بەلێخ( رۆيشتووە...المقدس هاتۆتە ئيراق

برێكى ديكەيان نووسينى پياوە ئاينيەكانى پاش زەردەشتيان لەتەک ئەفسانەكانى سامييەكاندا 
ەندێ لە پەيامبەرەكانى بەنى ئيسرائيل بەيەك و تەنانەت زەردەشتيان لەتەک هئاوێتە كردووە

 و خەياڵی كرچوكاڵی خۆياندا داستانيان بۆ داِرشتووە.و لە بيرزانيوە

و زانيارى بۆ و خوێندبێتمەوە بڕێ بەڵگەو ئاگادارى بمووزەمدا بێتو لێرە دا ئەوەندەى لە توانا
و هەروەها دەربارەى ينە پيرۆزەخوێندەوارانى هێژا دەهێنمەوە دەربارەى يەکتاپەرستی ئەم ئا

و شوێنى لەدايکبوونى ئەم پەيامبەرە نەمرە كە ئەم هەسارەيە كە نێوى زەوييە. و نەتەوەنەژاد
 بەدەگمەن گەورە پياوى وەك ئەوى ديوە.

( خوا دەفەرموێت. )وعادا و ثمود و 40-لە قورئانى پيرۆزدا )سورە فرقان..ئايەتى 
و قرونا بين ذلك كثيرا( هۆى هاتنە خوارەوەى ئەم ئايەتە لەاليەن خواوە بۆ  1الرس اصحاب

و ئاينەكەى پەيامبەرى ئيسالم محمد )د.خ( ئەوە بوو كە عەرەبەكان دەيانويست دژى پەيامبەر
و و دەرفەموێت، ئەى پەيامبەر هيچ غەمگين مەبەتەوەبوەستن، بۆيە خواى گەورە دڵخۆشى دەدا

و رەس پەيامبەرەكانيان بە و خەڵکى پمودنيگەران مەبە چونكو لە پێش تۆشدا ميللەتى نوح
 درۆزن ناودەبرد، بەاڵم هەموويان بەسزاى كردارى خۆيان گەيشتن.

 ( دەفەرموێت:12ئايەتى  –هەروەها لە )سورە ق 

صحاب الرس و ثمود( ئەم وشەى )رس(ە كە لە قورئانى پيرۆزدا )كذبت قبلهم قوم نوح و ا
نێوى لێبراوە بەگوێرەی بۆچونى بڕێ لە راڤەوانانى ئايەتەكانى قورئان هەمان رووبارى 

و ئەو شوێنەيە كە پەيامبەرى نەمر، و )اصحاب الرس( بە ماناى خەڵکى ناوچەى ئاراسەئاراسە
 زەردەشتى تێدا لەدايكبووە.

مع البحرين( )معانى االخبار( دەربارەى وشەى )رس( دەبێژى: ]خەڵکى )رس( لە كتێبى )مج
و ئەم روبارە كەوتۆتە نەتەوەيەك بوون كە لە دەوروپشتى روبارێك بە هەمان ناوەوە دەژيان

ڕۆژهەاڵت زەمين[ لە كتێبى )جغرافياى تاريخى: شهر بزرگ هگمتانوێنشان( نووسينى جواد 
 دەبێژى: 3ل  –صدقى 
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كليۆمەترى رۆژئاواى شارى رچائيە )ورمێ( گوندێكى دێرين هەيە بە نێوى ئارواج لە چوار 
ئارياويج.. هەمان ناوچەيە كە لە ئاوێستادا باسي لێكراوە، سنورى ئەم گوندە بەم شێوەيەيە لە  –

باشوورەوە روبارى ئارواج، لە باكوورەوە بنارى كێوى جودلر، لە رۆژئاواوە بەزەويەكانى 
( و لە ڕۆژهەاڵتەوە زەويەكانى گوندى سەنگەرى )فرامرزخان(ە دەربارەى دێى خنيە )خنرس

 گوندى خنيە )خنرس( دەبێژى:

]هەر لەسەرەتاى پاشايەتى هۆشەنگ شاى پێشدادى يەوە تا كۆتايى پاشايەتى فەرەيدون شا، 
و بەنێوبانگترينى ئەو حەوت سەرزەمينى ئێران بە نێوى حەوت دەڤەر )كيشوەر( ناودەبرا

خنرس )خنيە(ى ناوبووە، بەگوێرەی نوسينەكانى پەهلەوى ئاينى زەردەشت لەو  دەڤەرە
ى سورە ق لە قورئانى پيرۆزدا 12و ئايەتى سورەى فرقان 40و لە ئايەتى ناوچەيەدا پەيدا بووە

 بە نێوى اصحاب الرس )خنرس( نێوى لێنراوە..[

دەبێژى:  433ێزى الپەرەى خوالێخۆشبوو پورداود لە كتێبێ يەشتەكاندا بەرگى يەکەم پەراو 
و دەڤەرەكانى ديكە ناوى وواڵتوواڵتى خونيرەس )خنرس( زێتر لە]لە ئاوێستادا دەربارەى

و شەش نەژاد تيايدا   2ووالتە پيرۆزترين بەشى سەر زەوى ئارياييەكانەلێبراوە چونكە ئەم
وواڵتە )دەڤەرە( بە تەنيا بەرانبەر شەش دەڤەرەكەى ديكەيە، لەوانەيە ماناى ياون، ئەمژ

 خونيرەس )خنرس( خاوەنى گەردونەى خاس بێت.

الفاوى بەرپاكرد، نيوەى زەوى كەوتە ژێر ئاو لە زەويدا حەوت  3ئەو رۆژگارەى كە تيشتەر 
دەڤەر هاتە ئارا، ئەو دەڤەرەى لە ناوەراستدايە پێى دبێژرێ خونيرس )خنرس( و خۆى بە 

 تەنيايى بە ئەندازەى شەش دەڤەرەكەى ديكەيە،

بەشيك لە زەرياى فراخكرت دەوروبەرى )خونيرس(ى گرتووە خونيرس لە هەموو دەڤەرەكان 
و زيانێكى يەكجار زۆرى گەياندووە، چونكە و خاسترە ئەهريمەن لەم دەڤەرەدا زەرەرجوانتر

و ئازاكان دەركەوتوون، ئاينى پاكى خواپەرستى ديتى كە لەم ناوچەيەدا )كەيانيەكان( و پياوە دڵر
و لە ئاكامدا رزگاركەرى جيهان و بەرەو دەڤەرەكانى ديكە تەشەنەى كرددەركەوت لێرەوە

 و خراپە )ئەهريمەن( لە ناودەبێ..[)سوشيانس( هەر لەم ناوچەيەدا دەردەكەوێ

شايانى باسە كەيخەسرەو كورى سياوەش كوِرى كەيكاووس كوِرى كەيقوباد، كە )شا( يا 
و پيرۆزيدا وەك رەی نووسينەكانى پەهلەوى لە پاكى)شاليارى( دەڤەرى خونرەس بووە، بەگوێ

 وابووە.پەيامبەر

 گرنگترين كارەكانى بريتى بووە لە:

 وێرانكردنى هەموو بتخانەكانى دەوروبەرى گۆڵی چئچست )ورمێ(و خاپور                                     .1

 اوى تۆرانىكوشتنى ئەفراسي                                       .2
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ويج( موبد فيروز ئازەر گوشەسب لەكتێبى )بخشى از فرهنگ دەربارەى ئارياويج يا )ايران
بەم  (ىAiryane Vaeja دا وشەى )ائيرينە وەئجە 5و كردى( الپەرەى اوستا تطبيق ان با فارسى

 شێوەيە لێكداوەتەوە:

و درودو بەرێزەوە باسيلێكراوە و نيشتەجێى ئاريايەكانە، لە ئاوێستادا فرەووالت –ويج )ايران
ويج، نێوى ناوچەيەكە ئارياييە ئيرانيەكان پاش ئەوەى لە برا ساڵوى بۆ نێردراوە، ئيران

وواڵتى خۆيان، و ئەم ناوچەيەيان كردە نيشتەجێىهينديەكانيان جيابونەوە، تيايدا نيشتەجێ بوون
ويج ان هەمان ناوچەى ئيرانهەندێ لە ڕۆژهەاڵتناسان لەوباوەرەدان كە ناوچەى ئازەربايج

ورمێ و زەردەشتى پەيامبەرى ئيرانى دێرين لە نزيك ] گۆلى دەرەجە[ كە هەر ئەم )گۆلىبووە
 يە( يە لەدايك بووە(.

 ى قورئانى پيرۆزدا دەفەرموێت:17ئايەتى  –هەروەها خوا لە سورەى حەج 

و الذين اشركواأن هللا يفصل ]أن الذين امنوا و الذين هادوا و الصابئين و النصارى و المجوس 
 بينهم يوم القيمة . أن هللا علي كل شيْى شهيد[..

ئەگەر خاس بِروانينە ئەم ئايەتە.. دەبينين سێ کۆمەڵ لە يەكترى جياكراونەتەوە، كۆمەڵی يەکەم، 
واتە موسلێمانەكان، كۆمەڵی دووهەم بريتين لە بريتيە لەوانەى باوەريان بە ئيسالم هێناوە

و مەجوس )زەردەشتيەكان(، كۆمەڵی سێهەميش بريتين و فەلەولەكە( و صابئىيەهودى )ج
وانەى مشركن، ئەگەر خاس سەرنج بدەينە ئەو سێ كۆمەڵەى كە لە ئايەتى ناوبراودا لە يەكتر لە

جياكراونەتەوە، دەبينين هەريەكەيان بەوشەى )الذين( كە بريتيە لە )اسم الموصول( لەيەكتر 
چوار دەستەيەى كە لە كۆمەڵی دووهەمدان بەپيتى )و( بەيەكترلكاون )واتە  جياكراونەتەوە، ئەو
 بە حرف الوصل(.

و و يەهودكەوايە ئەوەى لەو ئايەتەدا ئاشكرايە ئەوەيە كە لە قورئاندا، موسلمانەكان لەاليەكەوە
ون و )مشرك(ە كانيش بە جيا لەاليەكى ديكەوە دانراو زەردەشتى لەاليەكى ديكەو صابئىفەلە

واتە مجوس )زەردەشتيەكان( لە ئاستى ئەم سێ كۆمەڵە بەوشەى )الذين( لە يەكتر جياكراونەتەوە
 ئاينە خاوەن كتێبەكان دانراون.

وتەكانى پەيامبەر موحەمەد )د.خ( و وتەی خوايە:لە ئاينى ئيسالمدا پاش قورئانى پيرۆز كە
و باوەرن بۆيە لێرەدا بۆ بەڵگە بڕێ لەو گوتارانە دەخەينە پياوە گەورە ئاينيەكان جێى متمانە

 ..بەرچاو:

 نووسەر دەبێژێ: 101لە كتێبى )فجر االسالم( نوسينى احمد امين الپەرەى 



املهم المسلمون في الفتح معاملە اهل الكتاب، وعدوا كتابهم كانە كتاب منزل، وجرى وقد ع]
واتە رەفتارەتان لەتەکياندا –)عمر( على ژلك لما روى لە الحديپ سنوێ بهم سنە اهل الكتاب 

 هەروەك رەفتارتان لەتەک خاوەن كتێبەكان بێت )واتە خاوەن كتێبە ئاسمانيەكان(

 ( هاتووە:..379)–ل  – 5ج  –ر االنوار هەروەها لە كتێبى )بحا

 قال علي علي المنبر:

من   ]سلونى قبل ان تفقدونى . فقام الية االشعث بن قيس فقال يا امير المؤمنين كيف تؤخذ
ولم يبعث اليهم نبي ؟ فقال : بلى يا اشعث قد انزل هللا   كتاب  المجوس الجزية و لم ينزل عليهم

 بيا.( واتە..كتابا و بعث اليهم ن  عليهم

 عەلى لەسەر مينبەر گووتى:..

و هەڵسايە سەر پێ  ] تا زيندوم هەر پرسيارێكتان هەيە لێم بپرسن، ئەشعەس كوِرى قەيس
گووتى: ئەى ميرى موسلێمانان، چلۆن جزيە لە مەجوسەكان وەردەگرێت لەكاتێكدا نە كتێبێكيان 

 ە؟و نە پەيامبەرێكيان بۆ نێردراولە ئاسمانەوە بۆ هاتووە

و و فەرمووى: بۆچى نا، ئەى ئەشعەس، خوا كتێبى ئاسمانى بۆ ناردونوەاڵمى دايەوە
 و ِرەوانە كرد بون..[پەيامبەريشى بوێ

 لە هەمان كتێبدا )بحار االنوێر( دەبێژى:

رسول هللا الى   فقال نعم ، أما بلغك كتاب  ابو عبدا هلل )ع( عن المجوس أكان لهم نبي ؟  ]سئل
الى النبي )ص( ان خذ منا الجزية و دعنا   بحرب فكتبوا  و اال نابذتكم  اسلموامكة ان   اهل
الكتاب .   الجزية اال من اهل  االوثان ، فكتب اليهم النبي )ص( اني لست اخذ  عبادة  على

فكتبوا اليە يريدون بذلك تكذيبە زعمت انك ال تأخذ الجزية اال من اهل الكتاب ثم اخذت الجزية 
، فكتب اليهم النبي )ص( ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه   رمن مجوس هج

 اتاهم نبيهم بكتاب في اثنى عشر الف جلد ثور... [

 واتە : دەربارەى )مجوس( پرسياريان لە ابو عبدهللا )ع( كرد كە ئايا پەيامبەريان هەبووە؟

ى مەكە هيچت پێرانەگەيەنراوە گووتى: ئەرێ، ئايا دەربارەى نامەى پەيامبەرى خوا بۆ خەڵک 
و باوەر بە ئيسالم بێنن، دەنا دەبێ شەرمان لەتەكا كە بۆى نوسيبوون كە خۆتان بە دەستەوە بدەن

و با هەر لەسەر ئاينى بت و جزيەمان لێوەربگرەوازمان لێبێنەبكەن، وەاڵميان بۆ نووسى كە
يا لە پەيرەوانى كتێبە ئاسمانييەكان پەرستى خۆمان بين. پەيامبەر )د.خ( بوێى نوسين كە ئەز تەن

 و دەيانويست بەدرۆى بخەنەوە:جزيە وەردەگرم، ئەوانيش وەاڵميان بۆ نوسييەوە



دەبێژێت گوێيا جزيە لە كەس وەرناگريت مەگەر ئەوانەى كە كتێبى ئاسمانيان هەبێت، بەاڵم  
و لەسەردەمى دەبينين كە جزيەت لە مەجوسەكانى هەجر )هەجر يەكێكە لە شارەكانى يەمەن

ساسانييەكاندا زۆريان بووبونە زەردەشتى( وەرگرتووە، دووبارە پەيامبەر )د.خ( نامەى بۆ 
و و كتێبى ئاسمانيان هەبووكوشتيان و تيايدا دەبيژى: مەجوسەكان پەيامبەريان هەبوونوسينەوە

هەزار )گا( و لەسەر پێستى دوانزە سووتانديان پەيامبەرەكەيان كتێبى ئاسمانى بۆ هاوردون
 نوسرابوو....

و شارەزايانى ئاوێستا و نەتەوەى زەردەشت زوربەى زۆرى مێژوو نوسەكانسەبارەت بە نەژاد
 ورمێ لەدايكبووە.و لە ناوچەى لەو باوەرەدان كە زەردەشت لەنەژادى ئارييە

و جوگرافياى نەتەوە كورد لە دێر زەمانەوە، واتە ووردى سەرنج بدەينە مێژووئەگەر بە
)گوتى، كوسى، خالدى، نايرى، سوبارى..( بۆمان  4 لەسەردەمى پێش مادەكانيشەوە

 و باپيرانى نەتەوەى كورد بووە.و زەوى باوكو دەوروپشتى هەمووى زێدورمێدەردەكەويت كە

داريوش شاى هەخامەنشى يەكان لەسەر بەردە نوسراوەكانى بێستواندا دەربارەى شارى )رەى( 
 رێت دەبێژى:ورمێ كە بە شوێنى لەدايك بوونى زەردەشت دادەننزيك

 )رەگا يەكێكە لە شارەكانى ماد(، رەگا بە ماناى رەى گەورەيە. 

 دەبێژي: 58الپەرەى  –مشير الدولە حسن پيرنيا لە كتێبى )تاريخ ايران( 

]زەردەشت خەڵکى ناوچەى مادەكان بووە، بەاڵم لەبەر ئەوەى نەيتوانى لەو دەڤەرەدا ئاينى 
 رەو ڕۆژهەاڵت كۆچ بكات[يەکتاپەرستی باڵوبكاتەوە، ناچاربوو بە

و سربلند باشيم( كە بريتيە لە كورتەيەك منوچهر پور لە كتێبى )بدانيم –دكتۆر منوچهر 
 دا دەبێژى:25 -دەربارەى ئاينى زەردەشتى لە ل

]زەردەشتيەكان باوەريان بەوەيە كە زەردەشت لە رۆژئاواى ئيران )ئازەربايجانى رۆژئاواى 
ە بەرەو ڕۆژهەاڵتى ئيران )بەلخ( كە پايتەختى گوشتاسەب شا بووە و لەوێراوئێستا( لەدايكبووە

كۆچى كردووە بەاڵم بڕێ لە زانايان دەبێژن كە زەردەشت لە دەڤەرى خۆراسان ڕۆژهەاڵتى 
 ئيران( لەدايكبووە[

رۆژهەالتناسى بەناوبانگى فەرەنسى دارمستتەر دەبێژى / كە ئاڤيستا كتێبى پيرۆزى زەردەشت 
و دەبێژى: ئەگەر رۆژى لە رۆژان نوسراوەكانى مادەكان ن نوسراوەتەوەبە زمانى مادەكا

و زمانى بدۆزرێنەوە، راستى ئەم باوەرەم ئاشكرا دەبێت. هەروەها دەبێژى كە زمانى كوردى
كتێبى تاريج  77 –و گۆرانكارى بەسەر هاتووە )ل پشتۆيى ئەفغانەكان،هەمان زمانى مادەكانە

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#04?


و پانصد سالە كتێبى )تاريخ دوهزار 41ى( وە )تاريخ مردوخ ل ئيحسان نور –ريشە نژاد كرد 
 نوسينى دكتور عباس پرويز. سيسيل جى ئەدمۆنز دەبێژى: 38بەرگى يەکەم الپەرە  –ايران 

و زمانەوانى دەتوانين بێژين كە بەبۆچوونى خۆم، بەگوێرەی هەموو اليەنەكانى جوغرافيايى
سێهەمين ئيمپراتۆريەتى گەورەى ڕۆژهەاڵتى بون  كوردەكانى ئەورۆ نوێنەرانى مادەكانن كە

 13)كتێبى كردها، ترك ها، عرب ها، ل 

 ئەدمۆنز دەبێژى: 13هەروەها لە هەمان كتێبدا ل 

] مينۆرسكى، لەوباوەرەدايە ئەو زاراوانەى ئێستا لە زمانى كورديدا هەيە، گشتيان دەچنەوە 
ەوە هەڵيدەقولێێن كە ئەويش زمانى و كۆنو پايەيەكى بەهێزو لەسەرچاوەسەر ڕەچەڵەکێك

 مادەكانە [

و كارى خۆيدا لەسەر و باوەرەكەى لەنێو كەسبارتلومە دەبێژى: زەردەشت بۆ يەکەم جار ئاين
 زەمينى ماد باڵوكردەوە،

 ( دەبێژى:..2سايكس لە كتێبى )التاريخ العام للمٶرخين ج 

و سنورى دەسەاڵتيان كاندا دەژيان)مادەكان، هۆزێكى كورد بوون كەوا لە ڕۆژهەاڵتى ئاسوريە
 –دەگەيشتە خواروى دەرياى قەزوين، زوربەى ئەم ميللەتە لەاليەن زمانەوە لە ميللەتانى هيند 

 و خوێنەوە لە نەژادى ئارياييەكان بوون(و لەاليەن رەگەزئەوروپى بوون

 ( دەبێژى:127-، ل 1920 -1917سير ولسن لە كتێبى )مێزوپۆتامى 

 يرەگەورەى كوردەكانن[] مادەكان باپ

كتێبەكەيدا )تاريخ ريشە نەژادى كرد(  82-78-30 –خوالێخۆشبوو ئيحسان نورى لە ل 
 دەبێژێ:

و گەورە پياوەكانى وا دەردەكەوێت كە ناوى سەرۆك، شا))لەبەر رۆشنايى نوسينەكانى ئاوێستا
نەكانيش بريتين و هەروەها ناوى زوربەى شوێئەو سەردەمەى كە رووداوەكانى تێدا روويداوە

و سەروى ئيراندا باو بووە. لەو ناوانەى كە لەسەردەمى پێش مادەكاندا لە ناوچەى رۆژئاوا
و گۆلى هيئوسرەوە زوربەى ناوچەى رووداوەكان لە دەوروبەرى گۆلى چيچيست )ورمێ( 

ها بوونى حەزرەتى زەردەشت پەيامبەرى ئاريايەكانە.. هەروە واتە شوێنى لەدايك وان( بوون،)
و لەخێڵی ماد بووە. و خەڵكى ماددەبێژێ: زەردەشت ئەو پياوە زانا مەزنە پەيامبەری ئارى

چينى رۆحانييەتى زەردەشتى كە )موغ( يا )ماگوس( يان پێدەبێژرێ. لەنێو خێڵی 



( مۆگ يەكێكە لەو شەش خێاڵنەى كە بەقسەى MOGEوەرگيراوە، موگ )  زەردەشتەوە
 ((لێ پێكهاتوە هيرۆدوت، مادەكانى

و باسى ئەو دوانزە دەڤەرە جوغرافيايە دياكۆنوف پاش ئەوەى باسى سەرزەمينى ماد دەكات 
دەكات كە مادەكانى تێدا جێگير بون، دەبێژێ كە ئەو دوو دەڤەرە ناوەندييەى سەرزەمينى 

اتە وورمێ تا باكورى رووبارى ديالە مادەكان بريتين لەسەراسەرى ئەو ناوچەيەى كە لە گۆلى
سنندج( تاوەكو باكورى روبارى ) و سنەزەهاو –سلێمانى  –بانە  –شارەكانى )ميان دوو ئاو 

سنە( لێ پێكهاتووە.  –زەهاو  –ديالە، ئەم دەڤەرە وەكو سێ چوكلەى شارەكانى ئێستا )سلێمانى 
 ا.م . دياكونوف( -87)كتێبى تاريخ ماد ل 

 دەبێژێ: 99احمد امين لە كتێبى فجر االسالم ل  

 ە( كتابا قيما في حياتە اسمJACKSON).. وقد ألف االستاد جاكسن )

(LIFE OF ZOROSSTERكان لە اثر كبير في ترجيح كفە المثبتين لوجود )وصل وقد ، ه
و كان من قبيلە ميديا ))في الجزه، وانيخراف ال يالى أن زردشت شخص تاريخ ەفي بحث
و مات نحو  و منتصف القرن السابع قبل الميالدنح ههر امرظ ەمن فارس(( وان يالغرب يالشمال
كان  ەكان آذربايجان، ولكن اول نجاح نال ەوان موطن سنە 77ق. م( بعد ان عمر  583سنە )

 ...(ەدخول الملك گشتاسب في دين اثر في بلخ وعلى

 واتە..

مامۆستا جاكسۆن لە ژيانيدا كتێبێكى بەنرخى نوسيوە بەناوى )ژيانى زەردەشت( كە 
و هەبووە بۆ سەلماندنى ئەوەى كە زەردەشت مرۆيەكى ميژوويى بووە ىكاريگەرييەكى گەورە

و ئەفسانە نەبووە. و لەخێڵی مادەكان بووە )لە بەشى باكورى رۆژئاواى فارسدا( و لە داستان
پ.ز كۆچى دوايى كردووە،  583و لە ساڵی حەوتەمى پ.ز خۆى ناساندووەناوەِراستى سەدەى 

ئازەربايجان بووە، بەاڵم يەکەمين  ىساڵ ژياوە، شوێنى لەدايکبوونى ناوچە 77پاش ئەوەى 
سەركەوتنى لە )بەلخ( بە دەست هێناوە پاش ئەوەى شا بشتاسەب )گوشتاسەب( ئاينەكەى پەسەند 

 كردووە.

بوو، دەمێك بوو جەوروستەم باڵی بەسەر ناوچەكەدا كێشابوو.. كاتێك  كاتێك زەردەشت لەدايك 
و نەزانين باڵوبوبۆوە. خەلك بوو كە دزى، جەردەيى، درۆزنى، ناپاكى، ناتەبايى، خراپەكارى

و بە هيچ كلۆجێك نەياندەتوانى و جۆربونو پابەندى ئەفسانەى جۆراگيرۆدەى ئەم دەردانە بوبون
و لەاليەكى ديكە، دەردى ئەو کەسانەى خۆيان بە دەردانە لەاليەك خۆيان رزگار بكەن، ئەم

 و ئالێۆز كردبوو.پێشەوايانى ئايينى دەزانى، ژيانى خەڵکى كلێۆڵيان زێتر تالێ



لەو سەردەمەدا بۆ هەموو شتێك خوايەكيان داتاشيبوو، خواى ئاسمان، خواى زەوى، خواى با، 
خەڵك ناچار بوون بۆئەوەى دڵی ئەم هەموو خوايانە خواى باران، خواى ئاو، خواى ئاگر،.. هتد 

وايان  و سزايان بپارێزن، قوربانيان بۆ بكەن، ئەم پێشەوا ئاينييانەو خۆيان لەقينِرابگرن
و خەڵکى بەهۆى ئەمانەوە دەتوانن دەنگيان لەخەڵک گەياندبوو كە ئەمان نوێنەرى خواكانن

و خوێنى ئاژەڵ رنگە، پێويستە قوربانى بدەنوەديهێنانى ئەوكارە گ  و بۆبگەيەننە خواكان
 و ديارى بەنرخ پێشكەش پێشەوايانى ئاينى بكەن.و كوپەڵەى مەى ناياببڕێژن

بەڵێ هەزارەها ساڵ لەمەوبەر ئەم پەيامبەرە نەمرە لە بارودۆخێكى كۆمەاليەتى وەهادا پێى 
و كردارى و بيرو ئەفسانەناوەتە ئەم جيهانە بۆئەوەى شەوەزەنگى ژيانى مرۆڤ ِرووناك بكاتەوە

 خراپ لە کۆمەڵگا ِرامالێێت.

هەتاهەتايە لە يادى  كە پەِرىوەها ِرا  كاتێك تەمەنى گەيشتە ئەوەى بير بكاتەوە راپەرينێكى
 ئادەمێزادى ژيرو دانا دەرناچێت.

و و تاوێك تێبفكرنزەردەشت داوا لەخەڵک دەكات كە دور بكەونەوە لەو جۆرە كردارانە
واز لە پەرستنى چەند خوايەكى جياوز و و دروست هەلێبژێرنو ِرێگاى ِراستبيربكەنەوە

 ەنيا بپەرستن.ت بهێنن، و تەنێ خواى تاكو

بەاڵم خەڵکى هەروەك چلۆن پاش هەزاران ساڵ بتپەرستە عەرەبەكان بەرپەچى پەيامبەرى  
و دەيانگوت: باوباپيرانى ئێمە وەاڵمى زەردەشتيان دايەوە  ئيسالميان دايەوە، ئەوانيش هەروا

و تۆش و باوەِرمان پێيەتىگشتيان لەسەر ئەم ئاينە بوون، و ئێمەش لەسەر ئەم ئايينەين
 ئێمە بيت. وەك  دەبێ

و و خەلێوەت بۆئەوەى فرەتر جڵەو چۆلێو دەچێتە شوێنێكى تەنيايىزەردەشت زێتر بيردەكاتەوە
 ات.. دەستدەكا بە پرسيار كردن:بك بۆ بيرى خۆى بەرەاڵ

 و هەسارانە دەچەرخێنێ؟كێ ئەم خۆر         -

 و دەگەشێتەوە؟بەهۆی كێ يە هەميشە مانگ كزدەبێ          -

 و ئاسمانەكانە؟كێ ِراگرى زەوى          -

 و درەخت كێ يە؟ئافەريدەى ئاو          -

 كێ )با( و هەور دەجولێێنێ؟          -

 و تاريكى؟كێ يە بە دى هێنەرى ِرووناكى          -



 و هوشيارى بە ئادەميزاد بە خشيوە؟كێ خەو          -

 و شەوى دروستكردووە؟و نيوەڕۆژكێ بەيانى          -

زەردەشت هێشتا پرسيارەكانى دەربارەى ياساى سروشت تەواو نەكردبوو كە دێتە سەر 
 و پرسيار دەكات:پرسياركردن سەبارەت بە بارى كۆمەاڵيەتى

و خۆشەويستى فەرزەندى خستۆتە دڵی وا لە فەرزەند دەكات پەيڕەوى لە باوكى بكاتچ شتێكە 
 و باب؟دايك

 زانى پێكەوە بەستووە؟ێچ هێزێكە خەڵکى يەك خ

و شار ئاوەدان نێن گوند دروست بكەنەكام توانايە رێگا پێشانى خەڵک دەدات تا خێزان پێكەو
 نێن؟ەو بۆ خۆيان كيشوەرێكى بەرين پێكەوبكەن

 چارەنوسى ئەو کەسانەى پاڵيشتى ِراستين چييە؟

 كردۆتە پيشە چييە؟ و خراپەيانپاشە ِرۆژى ئەو کەسانەى درۆ

 و رۆژى پەسالن چ دەبێت؟دا چ روو دەداتەلەم جيهان

و كردارى خراپ و درۆزەردەشت بەچاوى خۆى دەبينێ، ئەو کەسانەى خراپەكارى دەكەن
و باڵودەكەنەوە، ژيانێكى خۆشيان هەيە، خواردنى باش دەخۆن، جلو بەرگى جوان لەبەردەكەن

 و دەپرسێت:خۆشگوزەرانى دەكەن

رێگە لەم دوو رێيە خاسترە، رێگەى ئەو کەسانە كە خراپە بۆ خەڵک دەخوازن، ياخود  كام
 رێگەى ئەو کەسانە كە كردارى چاک دەكەن؟

و پێشەوايانى چلۆن ئەو کەسانەى كە جيهانيان پِر لە جەوروستەم كردووە دەبنە مرۆڤى خاس
 چاک؟

 وەديهێنەرى ِراستى؟ يەكێ

 ەرى بيرى خاس؟نوەديهێ  يەكێ

و بگاتە ئەنجامى پرسيارەكانى، ۆئەوەى وەاڵمى ئەم هەموو پرسيارانەى بۆ رۆشەن بێتەوەب
و و ئاشكرا بێت.. دەِروانێو بير دەكاتەوە بۆئەوەى ئەم نهێنيە گەورەيەى بۆ رونتێدەفكرێ

و و بێ خەوش دەسورێت، ئەم ياسايە، ياساى راستىدەبينێ ئەم جيهانە بەهۆی ياسايەكى نەگۆرِ 



و ە كە سەرو سامانێكى بەم جيهانە داوە، زەردەشت بەمە دەبێژێ )ئاشا( واتە ِراستىدروستي
 دروستى، بەاڵم ئايا زەردەشت وەاڵمى گشت پرسيارەكانى وەرگرتووە؟

و و بير دەكاتەوە بێگومان نا! دەپرسێت، باشە ئەم ياسايە لەکوێوە هاتووەتێدەفكرێتەوە
 يە؟؟يەو كوێسەرچاوەكەى کێ

و چەنددا لەڕوی راستيەوە بێت، بێ هيچ ەدووبارە بير دەكاتەوە، ئەگەر هەموو كارێك لەم جيهان
 چۆنێك دەبێ بيرێكى زانستيانە ئەم ِراستييە رابەرى بكات..

لێرەدا دەگاتە )وەهومنە( واتە بيرى خاس كە وايە )راستى( لەسەر چاوەى بيرێكى خاسەوە 
 و ئەم پرسيارە بە بيريدا دێـت:و تێدەفكرێتەوەهەلێدەقۆلێت، زەردەشت ئۆقرە ناگرێت

 كێ راستى وەديهێنا؟

 هومنە(ى هاوردە ئارا؟كێ بيرى چاکە )وە

و بێ خەوشترين دوندى بيركردنەوە.. بەلێێ لێرەدا زەردەشت لێرەدا زەردەشت دەگاتە پاكترين
دەگاتە ئەو راستييەى كەوا تەنيا هێزێك كە بتوانێ وەاڵمى ئەم هەموو پرسيارانەى بداتەوە، 

ستە ئاهورامەزدايە. و زانو توانايە.. خواى ژياندانا وكە زۆر ژير يەئافەريدەگارێكى تەنيا
ئاهورامەزدا، بيرى زەردەشتى رۆشەن كرد، راستى نهێنيەكانى بۆ ئاشكراكرد، وەاڵمى گشت 

و هەموو خەڵک ِرزگار بكات بۆئەوەى پرسيارەكانى دايەوە، فێرى كرد كە چلۆن دەتوانێ خۆى
ژيانێكى و دروستى گەيشتنە مەبەست كە بريتيە لە پێش كۆتايى هاتنى ئەم جيهانە رێى راستى

بدات، پاش  ۆڤو ناپاكييەك پێشان گشت مرو درۆو دوور لە هەموو خراپەو پاكىپِر لە راستى
و وەاڵمى و ميهرەبانى ناسىو داناو دروستەوە خواى تاكو تەنيائەوەى زەردەشت بەبيرى پاك

و بيرى هەموو پرسيارەكانى بۆ ئاشكرا بوو، ئەوسا داوا لە ئاهورامەزدا دەكا كە هێزو توانا
و و لە رێى خراپە وەدوريان بخاتەوەخاسى بداتى بۆئەوەى بتوانێت رێنمايى خەڵک بكات

و ئاسايش.. زەردەشت بە بيرێكى پاكەوە پەيامى ئاسمانى بيانگەيەنێتە رۆخى دەرياى خۆشى
و و دانايەكە دەگەيەنێتە خەڵک پەيامى پەيامبەر، پێش هەموو شتێك ِراگەياندنە بە خەڵک كە خوا

نيە. پەيامى زەردەشت ياساى  و جۆرو مەراسيمى جۆراو هەرگيز پێويستى بە قوربانىتوانايە
رێكەوتە،  و نەو نە بێمانابێهودەيە راستيەكە لەنێويدا هيچ شتێك يا رووداوێك نە نائاسايى يە، نە

شى رديلەوە تاوەكو گەردەەبچوكترين گ لە و راستيەكى تايبەتى خۆى هەيە.هەموو شتێك رێگە
و خراپە وەها دەكاتەوە، كە تا ئەوکاتە هيچ كەشكەاڵن، پەيامى زەردەشت گرێ كوێرەى چاکە

و پەرستنى و گەرێتىو جادوا بكات، ئەم پەيامە پيرۆزە، جێگەى ئەفسانەكەسێك نەيتوانيبو كارى 
و ئاينىو دەرگاى دوكانى بازارى داوا پوچەكانى بازرگانانى خوايانى جۆراو جۆرى تێدا نابێتەوە

 پێشەوا درۆزنەكان دادەخات.



و نيايشى خواى و نيازئەم پەيامبەرە نەمرە، نامە پيرۆزەكەى تەنێ دەربارەى ئاينى خواپەرستى
تاكو تەنيا نەبووە. بەڵکو دەربارەى هەموو بوارەكانى ژيان وەك راميارى، ئابورى، ياساى 

ەشت بيردەكاتەوە كە بۆ رزگارى و.. بە بەرزترين شێوە باسكردووە، زەردو خوو رەوشتژيان
و بۆ وەديهێنانى ژيانێكى خاستر بۆ خەڵک، دەبێ هانيان كردنى کۆمەڵگا لەوبارە ناهەموارە

و و كۆچەرێتى بەرەو نيشتەجێىو بيابانگەردىو كۆشش بكەن، و لە ژيانى نێو خێوەتبدات كار
 و برۆن.لێ هەنگاو هەلێبێننێكشتوك

كتێبى ئاينى زەردەشت )ئاوێستا( بەتايبەتی سروودەكانى  وردى سەرنج بدەينەئەگەر بە
و دروستى وەريانبگرين، دەبينين لە زۆر شوێندا ئەم ئامۆژگاريانەى و بە راستىزەردەشت خۆى
 پێراگەياندوين:

 _و كينە لە دڵمان وەدەركەينپێويستە ِرق

 _بەرامبەر جەوروستەم دەبێ بەرگێ بكەين

و و هەوڵدەين ژيانێكى پِر لە خۆشىيستە چەكەكانمان دابنێينو بەهێزبوون پێوپاش سەركەوتن
 _و ئاسايش دابين بكەينئاشتى

 _و لە بيركردنەوەدا ئازادبينپێويستە بە ئازادى بژين

ودروستى بە ئادەميزاد بەخشيوە، ئادەميزادى بير چاک تەنيا و راستو هۆشى پاكخوا بير
 _و خراپچەوتو چاک هەلێدەبژێرێ نەك رێگەى رێگەى راست

 _وتەی خاسن، خۆشەويستى خوان لە هەر شوێنێكی جيهاندابنو كردارئەوانەى خاوەنى بير

ە تو هەر كەسێك رێگەيەكى ديكە بگرێهاندا ئەويش رێگەى راستى يەييەك رێگە هەيە لە جي 
 _بەر گومڕێيە

 _و وتەی چاکەوەيەو كردار، تەنيا لەرێگەى بيرئافەريدگار وستايشت كردنىپەرستن 

 _و كۆششەوە دێتە دىو خۆشى لە رێگەى كارو تەبايىژيانى پِر لە ئاسايش

 _ و لەنێو هەموو مرۆڤێكدا بەشێك لەم سيفەتانە هەيەو چاکى تەواو سەنگەكىناخوا رو

 _ەوێتەوەو ڵيان دوورنەكمرۆڤى خاس ئەوكەسەيە كە ئەم سيفەتانە پەروەردە بكات

 _نييە جگە لە راستى كراستى باشترين چاکەيە، و چاکە هيچ شتێ 



وێنەيە، پەيامەكەى لەسەر سێ ينچينەى گرنگ زەردەشت ئەم پەيامبەرە نەمرە، ئەم مرۆڤە بێ 
 داڕشتووە:

 (.هورشت(، كردارى چاک )هوخت(، وتەی چاک )هومتبيرى چاک )

 فەرهاد

  

 و پەیرەوەكانىبنەماڵەى زەردەشت

لە شارى )ِرەگا( لە باوكێك بە نێوى )فراهيم رەوا( و دايكێك بەناوی )فەرنو( كيژۆلەيەك 
 (5لەدايكبو نێويان نا )دوغدو

ئەم دوێتە، هەر لەهەِرەتى الوێتيدا بەربەرەكانى لەتەک نەرێتى نا پەسەندى خەڵکى دەوروبەرى 
و دەستبِرينى پياوە ئاييەنيەكان دەكرد، تا ِرادەيەك بووە و ملمالنێـى لەتەك هەڵسوكەوتخۆى

و و( ناچار بونهۆى مەترسى بۆيان بڕێ لەو پياوە ئاينيانە بريارياندا كە لە ناويبەرن، )فەر
 و پەنا بەرێتە بەر خێزانى )پيترسب(.و خێڵ بەجێهێڵێتدەستى كچەكەى بگرێت

پاش ماوەيەك ئەم كيژە )دغدو( بووە هاوسەرى يەكێ لە كوِرەكانى پيترسب بە نێوى 
زەردەشت لە ئاوێستادا بە زەرەتوتشترە  6)پوروشسب( و كوِرێكيان بوو نێويان نا زەردەشت

(Zaratoshtreنوسراوە ):و لە كتێبەكانى پارسيدا بەم شێوانە نوسراوە 

زەردەهشت، زارهشت، زەراتشت، زەرادوشت، زەرتشت، زەردەشت، زەرەدشت، 
 (ى پێدەبێژن:Zoroasterزارتهوشت، زەراهوشت، زەرەهوشت... بەزمانى يۆنانى )

(. دايكى نێوى دوغدو Purushasbوشسب يا پوروش ئەسپە )ناوى باوكى زەردەشت پور
(Doghdu( يا دوغدڤە )Doughdova( )( بووە، خێزانەكەى نێوى )هووىHvovi و لە )

 وشتر( بووە.هو كچى فرەوەشتر )فرەشەHvoguo  بنەماڵەى )هوگرە(

 و سێ كيژى هەبووە،زەردەشت سێ كور

 * نێوى كوِرەكانى بريتى بوون لە: 

(، هورەچيترا Orvatad- nar(، ئوروەتدنرا )Isod- vasterئيسودو ئەستێر )
 (.Hvare – chitra)خورشيدچهرە( )

 * ناوى كچەكانى بريتى بوون لە:
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( ئەم سێ ناوە الى Puruchista(، وە پوروچيستا )thriti(، تريتى )Freniفرەنى )
و پوروچسپ ناودەبرێن. زەردەشت چوار براى هەبووە كە ترزەردەشتيەكان بەفرين، ته
و دوانيان لەخۆى بچوكتربوون، گەورەكان ناويان ِرەتوشتەر دوانيان لەخۆى گەورەتر

(Ratushtar)، ( رەنگوشتەرRangushterبووە، دو )برا بچوكەكەى نێويان نودەريگا  و
(Nodariga( و تيڤيديش )Nividish.بووە ) 

 

 زەردەشت، پشتاوپشت دەگاتەوە سەر فەرەيدونى كوِرى ئابتين بەم شێوەيەى خوارەوە:

هيچە دەست  –ئەردوئەسب )ئەهوروەئەسب(  –پيتەرەسپ  –پوروشەسب  –زەردەشت 
هەردار  –هەردورەشن  –پيتەرەسپ )پەئى تيراسپ(  –چەخشنوش  –چە دەسپ( )هەيئ

رەجشەن، ئاريژ،  –هايزم )فريش(  –ويداشت )وەئيديشتو( –ئەسپيتمان )سپى تامان(  -)هارتار(
 –فريدون  –خورنەر  –مەنوش چهر )منوچهر(  -دوران سرون )دوراسروب(  –ئەرج 
 ئابتين.

 Maidyo–  كە سرودى خودى زەردەشتن، باسى ميدوماە )ميديومانگهە  7لە )گاتا(كاندا
Maong – haو ناوى لێبراوە كە يەكێكە لە بنەماڵەى ئەسپيتمان. بە قسەى نوسەرى ( كراوە

و داستانەكانى زەردەشتى يەكان، ئەم ميديوماهە ئامۆزاى زەردەشت )فروردين يشت( و نوسراو
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و ئاينى زەردەشت هێناوە، پيتەرەسب، بووەو بە يەکەمين کەسان دەژمێردرێت كە باوەِرى بە قسە
و ئەوى ديكەيان ئيراستى )ئاراستى( بووە، ، يەكێكيان پوروشەسبدوو كوِرى هەبووە

و ميديوماە كوِرى ئاراستى )لەوانەيە مديو مانگهە لە دوووشەى زەردەشت، كوِرى پوروشەسبە
مديو بە ماناى ماد، مانگهە بە ماناى مانگ بيت كە ماناكەى بەسەريەكەوە دەبێتە )مانگى ماد( 

 سراوە:نو 95لە فەروەردين يشت بەندى 

).. ساڵو بۆ ِرەوانى پاكى ميديوماهى پيرۆز كوِرى ئاراستى كە يەکەمين كەس بوو باوەِرى بە 
 ئاينى زەردەشت هێنا(

و لەسەرەتادا ئەو کەسانەى باوەِريان بە قسەكانى زەردەشت هێناو پەيڕەوييان لە ئاينەكەى كرد
ى زەردەشت بوو، يەکەمين رد، كەمبون، هەروەك گوتمان، ميديوماە كە ئامۆزاكداكۆكيان لێ

 و يەكێك بووە لەو کەسانەى لەتەک زەردەشتداكەسێك بووە كە باوەِرى بە ئاينى زەردەشت هێناوە
 و بەرەو ڕۆژهەاڵت كۆچيان كردووە.و كارى خۆيان جێهێشتووەو كەسواڵت

ەشت، و هاتە سەر ئاينى زەردپاش ميديوماە بە نێو بانگترين كەسێ كە رێگەى راستى هەلبژارد
ويشتاسەب و لە ئاوێستادا بە نێوىگوشتاسەب بوو كە پاشايەكى هاوچەرخى زەردەشت بووە

(Vistaspwea ناوى لێبراوە كە بە ماناى خاوەنى ئەسپى ِرەسەنە. لە گاتاكاندا باسى دوو )
( و فرەشوشتەر jamaspaكەسى ديكەش كراوە كە برابوون، بەنێوى جاماسپ )

(Frashoshtraكە لە بنەما )( ڵەى هوگوێHvogvaبوون )و و چاالكىو باسى ژيرێتى
زيرەكيان كراوە، جاماسپ كچى زەردەشت بە نێوى پوروچيستاى مارەكرد، و زەردەشت كچى 
و فرەشوشتەر بە نێوى هووى مارەكردووە، لە يەسناكاندا )كە يەكێكە لە پێنج بەشەكانى ئاڤيستا

و ديكەش براوە كە هاتونەتە سەر ِرێى ِراستلە پاشاندا باسى لێدەكەين( ناوى چەند كەسێكى 
 ستيان پەسەند كردووە وەكو:يەکتاپەر ئاينى

 (Asmo xvanantئەسموخوەنوەنت )

 (Asno xvan vantئەشنوخوەنوەنت )

 (Gavayana)      گەوەينە

 (Persat Gao)   پەرشەت گاو

 (Vohvasti)    وەهوەستى

 (Isvant)     ئيسوەنت



لەوە دەچێت كە زەردەشت دوو يا سێ جاريش ژنى خواستبێت، يەکەمين ژنى كە پێش 
كۆچكردنى بۆ ڕۆژهەاڵتى ئيران زەمين بووە كە نەزانراوە ئايا لەتەکيا بووە يا نا، بەاڵم زێتر 
لەوە دەچێت كە پێش كۆچكردنى مردبێت ياخود لەتەکيا نەِرۆيشتبێت چونكە هيچ باسێكى 

 لێنەكراوە.

 ى زەردەشتماناى وشە

 دەبێژێ: 8 –كەيخوسرەوى شاهرخ لە پەرتوكى )ائينە ائين مزداپرستى( ل 

ووشترى زەردو پيرە، هەندێ و بە مانايەكى ديكەش خاوەنىزەردەشت بە ماناى داناو راستگۆيە
( دەكەن بە دوو Zarathushtraلە ئاوێستاناسانی وەك پرۆفيسۆر بورنيفوشەى زەرتشتر )

 بەشەوە:

 . بە ماناى زەرد ياخود پيرzarath زەرەث

 ووشتر. بە ماناىUshtra اشتر

 وشترى پير. ووشترى زەرد ياخودوشترى زەرد يا خاوەنى واتە ماناى زەرتشتر دەبێتە

بڕێكى ديكە لە ئاوێستاناسانی وەكو تاراپورواال، ماناى زەرتشتر بەم شێوەيەى الى خوارەوە 
 لێكدەدەنەوە:

Zarathaماناى زێِرين : 

Ushtraلە بنچينەى اش : ushو رووناكييە، بەم شێوەيە خشانەى دەزانن كە بە ماناى در
ماناى زەرتشتر دەبێـە رووناكى زێرين، ئەم لێكدانەوەيە كااڵى پِر بە بااڵى زەردەشتە چونكە 
ئەم پەيامبەرە مەزنترين پياوە لە جيهاندا كە روناكييەكى وەهاى خستۆتە نێو ئەم جيهانە كە 

 ە درەوشينەوەدايە.هەتاهەتايە ل

 توێژەرانێكى ديكەش هەن ناوى زەردەشت بەم شێوەيە لێكدەدەنەوە:

Zara بە ماناى زێرين 

Thastra )بە ماناى هەسارە )ئەستێرە 

 ماناكەى بەسەر يەكەوە دەبێـە هەسارەى زێرين

 دەبێژێ: 78خوالێخۆشبوو ئيحسان نورى لە كتێبى )تاريخ ريشە نژادى كرد( ل 



تمە( بە زوانى كوردى ماناى )دەستەيە تيشكى زێرينى خۆرە( و بەم شێوەيەى )زەرتوش راسپى 
 الى خوارەوە ماناكەى لێكداوەتەوە:

 

حبيب هللا  .نووسەرى ناوبراو دەبێژێ كە ماناى ئەم وشەيە )ناو( نييە، بەڵکو بريتيە لە نازناو
 نەوبەخت، كە كتێبى )تاج( ى جاحڤى گۆِريوەتە سەر زمانى فارسى دەبێژێ:

شترا( بێت ئەم وشەيە دەربارەى ناوى زەردەشت ئەوەى پتر لە راستى نزيكترە دەبێ )زارات ....)
و نە ووشترى زەرد ياسوورە كە بڕێ لە ئاوێستا ناسان باسيان كردووەنە بە ماناى خاوەنى

و پێنج ساڵەى و نە بە ماناى هەسارەى زێرينە، بەڵکو بەگوێرەی ئەو چلبەماناى پرشنگى ئاگرە
 و بۆم رونبۆتەوە كە:لێكۆڵينەوەم دەربارەى مێژووى زەردەشت هەبووە

و ناوەكەشى شت جگە لەوەى كە پەيامبەر بووە، يەكێ لە خۆنكارە مەزنەكان )ماد( بووەزەردە
 بريتيە لە سێ بەش:

 زارا                                     .1

 تەشت                                     .2

 را                                     .3

 ى دا زەريايەزارا: بە ماناى دەريايە لە كورد

 تەشت: بە ماناى دەشتە

 رابە ماناى خۆنكار يا )شا( يە



و دەريا كە بە زمانى عەرەبى دەبێتە )سلطان كەوايە ماناى زاراتشترا دەبێتە خۆنكارى دەشت
 و البحر(البر

ووشترى پير، هيچ وشترى زەرد بێت يابێگومان ماناى وشەى زەردەشت هەرچيەك بێت، گەر 
ئەم ناوەى  بەتايبەتی كە بزانين و پايەبەرزێتى ئەم پەيامبەرە كە مناكاتەوە،شتێك لە مەزنايەتى

و پاڵەوانەكان، كە دايكو بابى بۆيان داناوە، لەو سەردەمەدا باوبووە فرە لە )شا( و پياوەگەورەكان
 اوانەيان هەبووە وەكو:ن ئەو جۆرە

فرشوشتەر  –جردوكش )درەختى پير(  –جرداس )نۆكەرى پير(  –جردگو )گاى پير( 
گەرشيوز )بێ  –گەرشاسەپ )ئەسپى لەر(  –ئەواروشتر )بێچووەووشتر(  –)ووشترى گەنج( 

 بێ توانا(... گەرشانگ )لەِرو –توانا( 

 و سەردەمى پەیدابوونى زەردەشتكات

ەردەمى پەيدابوونى زەردەشت دەبێ دان بەوەدا و سبەر لەوەى دەستبكەين بە باسكردنى كات
و ناتوانين بە بەڵگەو و دروستى پەيدابوونى زەردەشت ناديارەبنێين كەوا تا ئێستا مێژووى ِراست

ن كەوا پەيامبەر لەفاڵن ساڵ هاتۆتە دنيا، چونكە مێژوونوسەكان يو تەواو بێژشێوەيەكى دروست
و باوەِرى جياوازيان هەيە بۆ ئەم مەسەلەيە كە دژوارە ى بۆچونەهەر لە مێژەوە تا ئێستا ئەوەند

 بتوانين مێژوويەكى تەواوەتى بۆ دابنێين.

، نن لەدايکبوونى زەردەشت بە سەدەى شەشەم يا حەوتەمى )پ.ز( دادەنێاگەلێ لە مێژوونوس
 لەكاتێكدا هەندێكى ديكەيان ئەم مێژوە دەگەيەننە نزيكەى هەشت هەزار ساڵ )پ. ز(

و بڕێكيان پالێپشتى و ڕۆژهەاڵت ناسەكانيش هەندێكيان پالێپشتى دەستەى يەکەمەكانئاوێستا ناس
وهەمن، و دەستەيەكى ديكەيان پاش لێكۆڵينەوەيەكى زۆر باوەِرى هەردوو دەستەكە ودەستەى د

و لەبەر ِرۆشنايى مێژوودا كاتى پەيدا بوونى زەردەشتيان داناوە، بە ِراست نازانن
 ەيەك دەربارەى هەر سێ بۆچونەكان بخەمە بەرچاو:بەپێويستىدەزانم كورت

 و بۆچونى یەکەم:بیرۆکە

وفرە لە نووسەرە ئيسالميەكان لەوباوەِرەدان كە مێژووى زوربەى زۆرى زەردەشتيەكان
 زەردەشت، دەگەرێتەوە بۆ دەوروبەرى شەش سەد ساڵ )پ.ز( ىپەيدابوون

نوچهر(ى گەورەى موبدان بووە لە زادسپرم، موبدى سيركان )سيرجان( كە براى )م      .1
ئمونى ەولەسەردەمى مو نووسەرى كتێبى )داستان دينى( و )نامە هاى منوچهر(ەو پارسشيراز

خەليفەى عەباسيدا ژياوە، لەوباوەرەدا بووە كە ماوەى نێوان پەيدابوونى ئاينى زەردەشت تا 



و كوشتنى داريوشى سێهەم ِروخاندنى دەوڵەتى پاشايەتى ئێران بە دەست ئەسكەندەرى مەقدۆنى
 ساڵ دەبێت. 300)دارا( نزيكەى 

 ويراف نامە( نووسراوە:لە بەشى يەکەمى كتێبى )ئەرداى       .2

لە ئاهورامەزدا وەرگرت، و بەناو خەڵکدا  يەکتاپەرستی ))پاش ئەوەى زەردەشتى پاك ئاينى
و بێدەسكارى مايەوە، و خەڵکى هيچ جۆرە ساڵ بە پاكى 300باڵوى كردەوە، ئەم ئاينە ماوەى 

و ڵی نەبوو، تاوەكو لە ئەنجامدا ئەهريمەنى ناپاك بۆئەوەى دوو دڵی نو راِرايى يەكياگومان
ۆمى هاندا كە هێرش بەرێتە سەر راِرايى بخاتە نێودڵی خەڵکەوە ئەسكەندەرى مەلعونى ر

 و پايتەختەكەى خاپور بكات..((شاى ئيران بكوژێت ەوێرانى بكات، ووناوچەى ئێران

و هێرشى لەم داستانە ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە ماوەى نێوان پەيدابوونى زەردەشت
 ساڵ بووە. 300ئەسكەندەر بۆ سەر ئێران 

اتى پەيدابوونى زەردەشت تا وەكو مردنى ئەسكەندەر نووسەرى )بندهش( ماوەى نێوان ك      .3
 و دەبێژێ:ساڵ دادەنێت 272بە 

ساڵ بووە، دەبێ ماوەى پەيدا بوونى  14ماوەى فەرمانِرەوايى ئەسكەندەر تەنيا  ەىلەبەر ئەو
 بێت. وساڵ ب 258زەردەشت تا ِروخاندنى دەوڵەتى هەخامەنشى ئيران بە دەست ئەسكەندەر 

 ( دا دەبێژێ:230و الثاني، ص ە كتێبى )مروج الذهب الجزمەسعودى ل      .4

مائتين و ثمانين   )وزعمت المجوس أن من وقت زرادشت بن اسبيمان نبيهم الى االسكندر
ومن ملك اردشير  ، ة سنةرالى ملك اردشير خمسمائة سنة و سبع عش  و ملك االسكندر ، سنة

 الى الهجرة خمسمائة سنة و اربع و ستون سنة(

گوێرەی نووسينەكانى مەجوسەكان )زەردەشتيەكان( لەسەردەمى زەردەشتى كوِرى بە
 ساڵ بووە. 280تاوەكو هێرشى ئەسكەندەر  بەريان،مايئەسپيتمانى پە

و االشراق( دەلێت كە ئەم ماوەيە بەاڵم هەمان نووسەر )مەسعودى( لە كتێبێكى ديكەدا )التنبيە
 .ساڵ بووە 300

ساڵ  258ەرێكى ديكەى ئيسالمە ماوەى نێوان ئەم دوو ِروداوە بە ئەبورەيحانى بيرونى كە نوس
)پ.ز(دا هێرشى كردۆتە سەر  331نى لەساڵی دۆدادەنێت، لەبەر ئەوەى ئەسكەندەرى مەك

پ.ز كوژراوە،  330و داريوشى سێهەم كە دوا شاى هەخامەنشى يەكانى بووە، لە ساڵی ئێران
هەروەها لەبەر ِرۆشنايى باوەِرى ئەو نووسەرانەى ناومان بردن دەبێ كاتى پەيدابوونى 

 ێت.(ب258+330ساڵ پ.ز ) 588( ياخود 300+330ساڵ ) 630زەردەشت يا 



ى ژياوە، ينزا 330(ى رۆمى كە لە Ammianus Marcellinusئەميانوس مارسلينوس) 
 و دەبێژێ:پالێپشتى ئەم باوەرە بووە

))ئاينى موغ زانياريەكە كە زەردەشتى بەلخى لەسەردەمى فەرمانرەوايەتى گوشتاسەبى باوكى 
 داريوشدا باڵوى كردۆتەوە..((

نانيەكانەوە ماوەتەوە، بريتيە لە داستانى گفتۆگۆى ۆي كۆنترين نوسراوێك لەم بارەوە كە لە
يا Zaratas ( لەتەک زاراتاسPitagoras پيتاگۆرس )پيتاگوراس

و شوش چاويان بەيەكتر كەوتووە. ئەم زاراتاسە يا زابراتاسە كە لە بابل  Zabratas زابراتاس
يەدا، بەهۆی و لەسەردەمى كەمبوج( و داريوش دا ژيانەوە529-522لەسەردەمى كەمبوجيە )

و لەسەردەمى داريوشدا، لە بابلەوە وواڵت دور خراوەتەوەناكۆكى لەتەک موغەكاندا، لە
گەِراوەتەوە بۆ شوش، ئەگەر ئەم داستانە ِراست بێت، و ئەم زاراتاسە هەمان زەردەشت بو 

 بێت، سەدەى شەشەمى پ.ز بەسەردەمى لەدايکبوونى زەردەشت دەژمێرێت.

 ريخ ماد( دەبێژێ:دياكونوف لە كتێبى )تا

بەبۆچوونى ئێمە ئەوەى كە پتر لە ِراستى نزيكترە ئەوەيەكە مێژووى لەدايکبوونى زەردەشت 
 پ.ز. 700+_ دەگەِرێتەوە بۆ

و (ى ئەمريكىJackson و ئاوێستا زانانى ئەم چەرخە، )جاكسۆنلە ڕۆژهەاڵتناسان
و دەبێژن كە (ى فەرەنسى لەتەک ئەم بۆچونەدانMeller و )ميلەر(ى ئينگليزىWest )وست

 زەردەشت لەسەردەمى گوشتاسەبى باوكى داريوشى گەورەى هەخامەنشى دەركەوتووە.

ۆيانەى الى ه و بۆچونانە، هەر چەندە اليەنگيرانێكى زۆريان هەيە، بەاڵم لەبەر ئەمئەم باوەرِ 
 خوارەوە، لەاليەن زوربەى زانايان بەرپەچ دراونەتەوە:

ـى گوشتاسەب، پەيامى تِراستە لە گاتەكاندا زەردەشت فەرموويەتى كە لەسەردەمى حوكمِرانێ -1
و ئەو ئەو باسيدەكات جياوازەەىئاسمانى خۆى باڵوكردۆتەوە، بەالم ئەو گوشتاسەب

باوكى داريوش نيە، ئەم دوانە لەبەر ِرۆشنايى ئەم سێ خاڵەى اليخوارەوە  ەىگوشتاسەب
 دووكەسى جياوازن:

ەو گوشتاسبەى لەسەردەمى زەردەشتدا فەرمانِرەوايەتى كردووە، هەروەك لە ئاوێستادا ئ –أ 
و لە شانامەى فردوسى Aor vat aspa نوسراوە، كوِرى ئەرودئەسپ )ئورت ئەسپا(يە

بەنێوى لهراسب نێوى لێبراوە، ))كەى گوشتاسەب )كاوئوستاسپە( كوِرى لهراسب )ئورت 
وسراوا( كوِرى كەيكاوس )كاوى ئوسا( كوِرى كەيقوباد ئەسپا( كوِرى كەيخوسرەو )كاوا ه

يەكان بووە كە لە ئاوێستا بە نێوى  8)كاوى كواتا((( و لە )كەيانى(

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#08?


و دەقيقى دوو فردوسى .ناوبراوە يانى كەى گوشتاسەب Kaviwshtaspaويشتاسەبكەوى
 و بە يەكێك لە )شا( كانى كەيانيان دادەنێن.شاعيرى بەناوبانگى فارسن، پالێپشتى ئەم باسەن

لە كتێبى )تاريخ ادبيات ايران در عصر هخامنشى( نوسينى پرۆفيسۆر عباس مهرين، دەقى  -ب
بێستون بەشێك لەو نووسينەى كە داريوش گەورەى هەخامەنشى لەسەر بەرد لە كێوەكانى 

 كات.ەەيەى الى خوارەوە باس دوهەڵيكۆڵيوە، بەم شێ

خشيەتيە پارسائى خشيە تيە دهيو  خشيەتيە نام ،و زرگە خشيەتيە)ادم داريەواوش خشيەتيە
 ويشتاسپهيا پوترە ارشمهياتيە( ماناكەى:نام

))منم داريوش شاى گەورە، شاى شايان، شاى پارس، شاى سەرزەمينى پورويشتاسەب 
 ب( كوِرەزاى ئارشام(()گوشتاسە

 داريوش دەبێژێ: .و لە بنەماڵەى هەخامەنشىيەسەبى باوكى داريوش هەخامەنشىاگوشت

ويشتاسب ئەرشامە، باوكى ئەرشام ئەريەرمنە، باوكى ئەريەرمن ويشتاسبە باوكى))باوكى من
 و باوكى چشەپش هەخامەنشە، بۆيە بە ئێمە دەبێژرێت هەخامەنشى((چشەپش

و پێى دەبێژێ زەردەشت لە گاتاكاندا كە ناوى كەى گوشتاسەب دەبێت، بە )شا( نێوى دەبێ -ج
و توانابووە، لەكاتێكدا باوكى داريوش )شا( و ئەم گوشتاسەبە )شا( يەكى بەهێزكەى گوشتاسەب

و لە دەوروبەرى سەدەى شەشەم پ.ز نەبووە بەڵکو فەرمانِرەواى تەنيا ناوچەى )پارپ( بووە
 .ژياوە



 

 ئەو امبەرلەبەرێبينى: /  پيرنيا حسن نوسينى ،231 -ل يەکەم بەشى باستان( )ايران كتێبى سەرچاوە:

 دانراوە ژمارەبوون، ناوچە فەرمانِرەوايەتى ناوانەى

ئەگەر زەردەشت لەسەردەمى گوشتاسەبى باوكى داريوش پەيدا بو بێت  -2
گەورەكانى هەخامەنشى وەك كۆرشى گەورە كە سەر زنجيرەيان بووە، هەروەها شا دەبوايە

بەاڵم لە هەموو بەشەكانى كتێبى  كەمبوجياو داريوش، لە كتێبى ئاوێستادا ناويان لێببرايە،
و نەباسێكيش دەربارەى تەختى و مادەكان براوەىشامەنئاوێستادا نە ناوێك لە شاكانى هەخ

وابزانم ئەمە و هەمەدان )ئەكباتان( كە پايتەختى ئەو دوو دەوڵەتە گەورەيە بون كراوەجەمشيد



ى باوكى بگەورەترين بەڵگە بێت بۆ سەلماندنى ئەوەى كە زەردەشت زۆر لە پێش گوشتاسە
 داريوش بووە.

و پ.ز ژياوە 484سى بەناوبانگى يۆنانى كە لە ساڵی مێژوونو ،Herodotus هيرودتس -3
گوێيا گەشتێكى بە نێو ئێراندا كردووە، لە كتێبێكدا باسى گەلێ لە شاكانى ميدياى كردووە وەك، 

ك، هەروەها باسى چوار لە شاكانى هەخامەنشى كردووە افرەوەرتى وەهو خەشترە، ئاستي ،دياكۆ
نيەتى ژيانى ئەو سەردەمەى ناوچەى ێوە باسى چوخەشايارشا(  ،)كوروش، كەمبوجيا، داريوش

و ناوى ئيرانى كردووە، بەاڵم لە كتێبەكەيدا بە هيچ جۆرێك باسێكى لە زەردەشت نەكردووە
 نەبردووە.

ئاشكرايە ئەگەر زەردەشت وەكو دەبێژن لەو سەردەمەدا پەيدا بو بێت دەبوا ئەو مێژوونوسە 
وا سو ِروداوێكى وەها گرنگ چون لە خامەىبەناوبانگە پەنجەى بۆ ِراكێشايە چونكە با

و چەندين الپەرەى كتێبەكەى پێ مێژوونوسێك دەكەوێت، وەيا لە يادى دەچێت باسێكى لێبكات
 نەِرازێنێتەوە.

  

 هەم:وو بۆچونى دوبیرۆکە

و مێژوونوسەكانى يۆنانى كە دەربارەى ى زۆربەى نووسەراِ وهەم بريتيە لە بيروروبۆچونى د
شتيان لە كتێبەكانياندا نوسيوە، ئەمانە مێژوى  ئاينى زەردەشتى فرە وئێران سەرزەمينى

 ساڵ پ.ز. 6000ساڵ لەمەوبەر، واتە  8000پەيدابوونى زەردەشت دەگێِرنەوە بۆ 

ەوە ئەكزان توس يەکەمين كەسێك كە دەربارەى زەردەشت شتى نوسيوەت     -1
( بووە كە لە سەدەى پێنجەمى پ.ز لە شارى )سارد(ى پايتەختى ليدى Xantus )كسانتوس

 ( چوارەمين شاى هەخامەنشى بووە.464- 485و هاوچەرخى خەشايارشا )ژياوە

 Diogeuesئەو كتێبەى كسانتۆس نوسيوێتى ئێستا نەماوە، بەاڵم ديوژنس لرتيوس )
Leartiusلە كتێبێكدا  ،پاش لەدايکبوونى حەزرەتى عيسى ژياوە 210اڵنى (ى يۆنانى كە لە سا

ساڵ  6000و لە زمان ئەوەوە دەبێژێ كە زەردەشت دەربارەى خستانوس، چەند شتێكى نوسيوە
پ.ز رويداوە( لە  480پێش هێرشى خەشايارشا بۆ سەر يۆنان ژياوە )ئەم هێرشە لە ساڵی 

تا ئێستا ئاشكرا  ەساڵ نوسراوە. و 600ساڵ،  6000بڕێ لە ژمارەكانى ئەو كتێبە لە بريتى 
نەبووە كە كاميان راستترە، )لەو سێ نوسخەيەى كەلە كتێبى ناوبراو ماوەتەوە، يەكێكيان ساڵی 

 نوسراوە(. 6000و دوانەكەى ديكەيان ساڵی 600

ز( كتێبێكى گەورەى هەبووە بە 79-23نووسەرى رۆمى ) Plinius پلينوس     -2
و ێتى ئەرستۆوسيووسيهەميدا ن 30كە لەبەشى  Naturalis – Historia نێوى



كە هەردووكيان لە قوتابيانى ئەفالتونى فەيلەسوفى بە نێو بانگى  Eudoxus ئەدكسوس
 دەزانن. ساڵ پێش مردنى مامۆستاى خۆيان 6000يۆنانين، مێژووى ژيانى زەردەشت بە 

و لە سااڵنى پلينوس لە هەمان كتێبدا دەبێژى كە هرميپوس )يەكێك لە زانا مەزنەكانى يۆنان بووە
( كە Troy ساڵ پێش شەِرى تەروادە )ترويا 5000پ.ز دا ژياوە ژيانى زەردەشتى بە  250

بارە دەبێژێت كە موسا چەند هەزار ساڵێك وداناوە . پلينوس دو ،پ.ز ِرويداوە 1184لە ساڵی 
 ەردەشت هاتووە.پاش ز

ديوژنس لرنيوس كە لە مەوبەر ناومان برد، لە كتێبێكدا دەربارەى يەكێكى دى لە    -3
و دەبێژێ كە ئەم Hermodorosەكانى ئەفالتون دەدوێت بە نێوى هرمودوروسدشاگر

 ساڵ پێش شەِرى تەروادە داناوە. 5000هرمودوروسەش مێژوى ژيانى زەردەشتى بە 

ساڵ پێش  5000ز( مێژوى ژيانى زەردەشت بە 125-46يۆنانى ) پلوتارك مێژوونوسى  -4
 شەرى تەروادە دادەنێت.

ز( كتێبێكى فەرهەنگى هەبووە كە تێياد لەژێر وشەى زەردەشت 970) Suidas سوئيداس  -5
 ساڵ پێش شەِرى تەروادە لەدايكبووە. 5000نووسيوێتى كە ئەم پەيامبەرە لە 

 Egypts place لە كتێبێكدا بەنێوى Baron Bunsen زاناى ئەلێمانى بارۆن بون سن -6
in universal History   ساڵ پێش لەدايکبوونى  6500سەردەمى ژيانى زەردەشت بە

 عيسا دەژمێرێت.

ساڵ پێش كوروش  6000بە  ى فەرەنسى سەردەمى ژيانى زەردەشت Volter ڤۆلتێر -7
 دادەنێت.

و مێژوونوسانەى ناومانبردن ئەم خااڵنەى خوارەوەمان لەبەر ِرۆشنايى باوەِرى ئەو نووسەر
 وەدەستدەكەوێت:

ساڵ  5000و سەردەمى پەيدابوونى زەردەشت بە و رۆمى، كاتزوربەى نوسەرانى يۆنان -أ
اتە پ.ز ِروويداوە كەو 1184و لەبەر ئەوەى ئەو شەِرە لە ساڵی پێش شەِرى تەروادە دادەنێن

ساڵ  6184دەتوانين بێژين مێژووى پەيدابوونى زەردەشت بە باوەِرى ئەو نووسەرانە دەبێتە 
 (.1184+5000پ.ز )

و ئەدكسۆس(مێژووى پەيدابوونى زەردەشت بە يانى ئەفالتون )ئەرستۆتابدوو كەس لە قو –ب 
ز پ. 347ساڵ پێش مردنى مامۆستاى گەورەى خۆيان دەزانن، ئەفالتون لە ساڵی  6000

 كۆچى دواى كردووە.



و سەردەمى پەيدابوونى زەردەشت ساڵی و ئەدكسۆس، دەبێ كاتكەواتە بە قسەى ئەرستۆ
 (.347+6000پ.ز بو بێت ) 6347

پ.ز ِروويداوە، بە قسەى  480لەبەر ئەوەى هێرشى خەشايارشا بۆ سەر يۆنان لە ساڵی  –ج 
 (.480+6000بو بێت )پ.ز  6480خستانوس دەبێ كاتى پەيدابوونى زەردەشت ساڵی س

ساڵ پ.ز  6000و ئاوێستا زانان بەرپەچى ئەو کەسانەى دەدەنەوە كە مێژووى ڕۆژهەاڵتناسان
و بەڵگەيان ئەوەيە كەوا مێژووى ئێران زەمين تەنيا بە كاتى پەيدابوونى زەردەشت دادەنێن

ويان ِروون و ئەوانەى پێش ئەمان ژياون، تا ئێستا مێژولەسەردەمى مادەكانەوە ئاشكرابووە
و شانامەى فيردەوسى، و كەيانييەكان كە لە ئاوێستاو هيچ ئاسەوارێك لەشاكانى پێشدادىنەبۆتەوە

باسيان لێكراوە نييە، و زوربەى زۆريان ئەم شايانە بە داستانى ئەفسانەيى دادەنێن، بەاڵم 
ە شاراوەكان و خشتە نوسراوهيوادارين كە بەهۆی توێژينەوەى زانستى رۆژێك بێت كە ئاسەوار

و بە شێوەيەكى زانستانە دەربارەى مێژووى دێرينى ميللەتانى لەنێو جەرگەى خاكدا بدۆزرێتەوە
و ونزەردەشت ئەو شتانەى  و نەمرمانو پەيامبەرى مەزنبەتايبەتی نەتەوەى كورد  ئارى

 رێت.ێو پەردە لەِروى ئەم ِرازە گەورەيە راِبمالناديارن ئاشكرا بن

  

 چونى سێهەم:و بۆبیرۆکە

و ڕۆژهەاڵتناسانى ئەم چەرخانەى دوايى، كە دەربارەى مێژووى ناسان زۆربەى ئاوێستا
و سەردەمى پەيدابوونى زەردەشت، و دەربارەى كاتدێرينى ئێران، توێژينەوەيان بووە

هەم پەسەند نەكەن، وو گەيشتونەتە ئەو ِراستييەى كەوا بۆچونى دولێكۆلێنەوەيەكى فرەيان بووە
و دەكەوێتە پێش زانياريمان دەربارەى مێژوو، دايانناوە، زۆر كۆنە ەىەر ئەوەى ئەو مێژوولەب
بۆچونى يەکەميش   تا ئێستا هيچ شتێكى زانستى دەربارەى ئەوکاتە نەزانراوە، هەروەها ەو

پەسەند ناكەن لەبەر ئەوەى مێژووەكەى زۆر لەوە نزيكترە كە ِراستى پالێپشتى بكات هەروەكو 
 باسمان كرد. لەمەوبەر

 بەپێويستىدەزانم لێرەدا باوەِرو بۆچونى بڕێ لە زانايانى ئەم چەرخە بخەمە پێش چاو: 

خوالێخۆشبوو پرۆفيسۆر پورداود كە يەكێكە لە هەرە بەناوبانگترين ئەو کەسانەى كە زوربەى 
و بە لێكۆلێنەوە دەربارەى مێژووى ژيانى زەردەشت وژيانى خۆى تەرخان كرد بو

و زمانى ئاوێستا، ناوبراو لە كتێبەكانى خۆيدا، پاش ياداشتكردنى باوەرى خواپەرستى  ئاينى
گەيشتۆتە ئەو راستييەى كەوا مێژووى پەيدابوونى زەردەشت چەرخى  نزۆربەى نوسەرەكا

ر شهبازى، كە وساڵ پ.ز دادەنێت، شاپ 1080و ژورتر بووە، و زێتر بە هەشتەمى پ.ز



و مێژووى ەكانى سەردەم، سەبارەت بە داستانە مێژووييەكانژەرە بەناوبانگوێيەكێكە لە ت
 و دەبێژێ:پ.ز بە ساڵی لەدايکبوونى زەردەشت دەژمێرێ 1080وسياوەش ساڵی خەوارەزم

و خوارەزمييەكان كاتى هاتنى سياوەش كوِرى كەيكاووس بۆ خوارەزم –بيرونى  –)بە گوتەی 
و رۆژى نەتەوەيى خۆيان، ئەم ِرووداوە لە وفەرمانِرەوايەتى ئاسياى ناوەنديان كردۆتە مێژو

ساڵ پ.ز بووە، بەگوێرەی ئەوەى كە لە  1200ساڵ پێش ئەسكەندەرى مەكدوێنى. واتە  888
و زەردشت دەستنيشان دەكات، كەوايە، شانامەدا هاتووە، فردەوسى چوار نەوە لەنێوان سياوەش
 پ.ز باڵو بووبێتەوە. 1080بەگوێرەی ئەم بۆچوونە ئاينى زەردەشتى دەبێ نزيكەى 

( كەلتورپەرستىلەبەر ئەوەى بيرونى خۆى خەڵکى خەوارەزم بووەو خەوارەزمييەكان بە )
 بەناوبانگبون دەشێ ئەم مێژووە ِراستتر بێت لە مێژووەكانى ساسانييەكان(

و Reikhlt انى، بارتلومە، ريخلتمويلهام گيگرى ئەلێ
ى هۆلێندى C.P. Tiele تێلڕۆژهەاڵتناسى ئەلێمانى  F.C. Andrea ئاندريا
و سەردەمى پەيدابوونى توێژەرى فەرەنسەيى، لە نوسينەكانى خۆياندا، كاتC.Clemen كليمن

 1000دكتور داال كاتى پەيدابوونى زەردەشت بە  زەردەشت، بە چەرخى نۆهەمى پ.ز دەزانن.
 و بەهۆیژبيح هللا بهروز، پاش لێكۆلێنەوەيەكى يەكجار زۆر .ساڵ پ.ز دادەنێت

ژمارەگەرييەكى ئەستێرە ناسينەوە گەيشتۆتە ئەو باوەِرەى كە بە تەواوەتى كاتى لەدايکبوونى 
 پ.ز دادەنێت. 1768زەردەشت بە نەورۆزى ساڵی 

وەرگێرى گاتاكان، كاتى  وو مامۆستاى زمانى ئاوێستايىئينگليزى ىپرۆفيسۆر ميلز، زانا
 نێت، ئەم زانايە )ميلز( دەبێژێ:ساڵ پ.ز دادە 1500پەيدابوونى زەردەشت بە زێتر لە 

 1500پەيدابوونى زەردەشت زێتر لە  كاتى تا چەند ساڵك لەمەوبەر، وامدەزانى كەنابێ 
و خوێندنەوەى سەرچاوەكان، بۆم رونبۆوە كە هەر چەند پ.ز بێت، بەاڵم پاش لێكۆلێنەوە ساڵ

ترە، چونكە هەر  )لوێژيكى( مەنتيقى پێشترو ساڵ پ.ز، 1500كاتى پەيدابوونى زەردەشت لە 
كاتێك زمانى گاتاكان بە پێش سەردەمى خۆرپەرستن بزانين، دەتوانين ئەم كتێبە ئاسمانيە بە 

خەتى بزانين كەتا ئێستا گەيشتۆتە دەستمان، بەاڵم بەگوێرەی هەموو ئەو  كوێنوسى كۆنترين
ى كە بەسەر زمانە و ئەو هەموو گۆرانكاريانەبەتايبەتی مێژووى دێرينى ئێران  ِراستيانە

و هەروەها نەبوونى ناوى )مهر( و )هوم( لەنێو گاتاكاندا )مەبەستمان لەو ئاريايەكان هاتووە
 ويد بە دورودرێژى باسيان لێكراوە(و لە رێگدوو ئيزەدەيە كە لە ئاوێستاى نوێدا

تاوەكو و سااڵنى فرەى خاياندووە وا پيشان دەدەن كە ماوەيەكى يەكجار زۆرئەمانە هەموو  
ئا بەم جوێرە تووشى نوشوست  و دەمارگيرێتى تێدا نەبووەئاينێك كە هيچ جۆرە ئەفسانە

ويد باسيان لێكراوە، فرە و رێگكە لە )يەشت(ە كان بێت،بێگومان ئەو ئيزەدە هاوبەشانەى
چونكە لە ) و سەردەمى گاتاكان بە پێش پەرستنى ئەم ئيزەدانە بزانينكۆنن، كەوايە ئەگەر كات



ناتوانين مێژوويەكى دياريكراو بۆ دێرێنێتى  .(تاكاندا بە هيچ جورێك باسى ئەمانە نەكراوەگا
 گاتاكان دابنێن.

فيروز ئازەر گوشەسب موبدى زەردشتيەكان، لەوباوەِرەدايە كەوا كاتى پەيدابونى زەردەشتى 
 و بەرەو ژورتريش.ساڵ پ.ز 3000و پاك، دەگەرێتەوە تا نەمر

ەلێمانى لەروى بەراورد كردنىوشەى ئاهورامەزدا كە لە گاتاكاندا، پرۆفيسۆر رامپيسى ئ
كراوە، دركى بە دێرينى سو نوسينەكانى سەردەمى هەخامنشى يەكاندا باهەروەها لە كتێب

 سەردەمى زەردەشت كردووە، ئەم زانايە دەبێژێ:

تيا هێنراوە، جار ناوى ئاهورامەزداى  200ر لە توێڕای ئەوەى كە زێ لەسەرانسەرى گاتاكاندا)
ەزدا، ئاهورا م وەلێ زوربەى زۆرى بەشێوەى مەزدائاهورا، وەياخود بە شێوەى جياجيا وەك

نوسراوەكانى هەخامەنشى يەكانى هەميشە ناوى خوا بە ئورمزد   نێوبراوە، كەچى لەسەر بەردە
وادەگەيەنێت كەوا ماوەيەكى يەكجار زۆرى )هورمزد( ئاهورامەزدا براوە، ئەم باسە 

وا كە رۆژانە چەندين جار، و دەتوانين بێژێن هەزارەها ساڵی پێچووە بۆئەوەى ناوێكىندووەخايا
لەسەر زمانى خەڵک بووە، ئا بەم شێوەيە بگۆرێت يانى لە شێوەى مەزدائاهوراوە بگۆرێت بۆ 

و كەمدا و ئورمزد، گۆرينى زمان بەم شێوەيە زۆر مەحاڵە لە ماوەيەكى كورتئاهورامەزدا
، بەگوێرەی ئەو قسانەى رامپيس (مەگەر ئەوەى چەند سەدەيەكى بەسەردا تێپەرێتِروبدات، 

 ساڵ پ.ز بێت. 3500دەبێ كاتى پەيدابوونى زەردەشت دەوروبەرى 

، 162- 161ە.ق( لە كتێبى )التعريف بگبقات االمم( ل.  462-420قازى صاعد االندلوسى )
و كاتى و باوەرو گوشتاسەب شاو ئاينى دێرينى ئەو ناوچەيەدەربارەى خونكارانى ئێران

 و دەبێژێ:پەيدابوونى زەردەشت باس دەكات

 اسانيەكان( پەيدابووە.ساڵ پێش كوشتنى يەزدەگوردى سێهەم )دواشاى س 1300كە زەردەشت 

 ئەدورا ماير دەبێژێ:

ە بۆ ئەو ژساڵ پ.ز ناوبراو ئاما 1000سەردەمى پەيدابوونى زەردەشت دەگەرێتەوە بۆ 
و تيايدا ناوى نكارەكانى ئاسورى لە چەرخى هەشتەمى پ.ز بەجێماوەێنوسينانە دەكا كە لە خو

ناوبراو دەبێژێ كە ئەم ناوە، كە يەكێك بووە لە شازادەكانى ماد، براوە  Mazdako مەزدكۆ
لە مەزداپەرستى يەوە وەرگيراوە كە لەنێو مادەكاندا اليەنگيرانێكى فرەى هەبووە، ماير، دەبێژێ 

و پاشان بەرەو )پارس( كە مەزداپەرستى پێش چەرخى هەشتەمى پ.ز لەنێو مادەكاندا بووە
 رۆشتووە.



ونى يەکەم زانيوە، پاشان باوەِرى گولدنەر، سەرەتا مێژووى لەدايکبوونى زەردەشتى وەك بۆچ
و ئاينى ساڵ پ.ز لەنێو مادەكاندا هاتۆتە جيهان 1000بەوە هێناوە كە زەردەشت لە 
 مەزداپەرەستى باڵوكردۆتەوە.

، wesen donck ساڵ پ.ز دادەنێت، ويسن دونك 900بارتلومە لەدايکبوونى زەردەشت بە 
 ساڵ پ.ز دادەنێت. 1000تا  900لەدايکبوونى زەردەشت بە 

ساڵ پ.ز دادەنێ، پرۆفيسۆر  1800تا  900مولتون، لەدايکبوونى زەردەشت بە 
ى ئەلێمانى سودى لە خشتە نوسراوەكانى ئاسوريەكان وەرگرتووە كەلە Hummel هومل
بە ماناى  Assors – Mazza مازا –و تيايدا ناوى ئاسورا ساڵ پ.ز نوسراوە 1000

و دەبێژى كە سەردەمى پەيدابوونى زەردەشت دەگەِرێتەوە بۆ پێش ئاهورامەزدا لێكداوەتەوە
 هەزارەى يەکەمى پ.ز.

پسپۆرى زمانەوانى ئەلێمانى بەهۆی زانستى زمانەوانى نوێ وە  Hippel پرۆفيسۆر هيپل
 .ساڵ پ.ز لەدايكبووە 1000لەوباوەرەدايە كە زەردەشت بە اليەنى كەمەوە 

و لە سەدەى سێهەمدا ژياوە ئەم نوسەرە نوسەرێكى يۆنانى بووە Prophyrius پرۆفيريۆس
و پ.ز( بە قوتابى زەردەشت دەزانێت 582 – 497پيتاگۆرسى زاناى بەناوبانگى يۆنانى )

لەوباوەرەدا بووە كە فيپاغوێرس زۆر نهێنى لە موغەكانەوە فێربووە. ئەم نوسەرە لە زمان 
 ژێ:فيپاغۆرسەوە دەبێ

كە موغەكان دەربارەى خوايەك بەناوی )ئەرومازسى( دواون كە لەشى لە روناكيەكى )بێ 
و و دژى درۆخالص( پێكهاتووە، ِرۆحى ئەم خوايە تەنيا باوەرى بە راستى هەيە –خەوش 
 خراپەيە.

ساڵ پ.ز  1200و مێژوى زەردەشت بە و پانودوروس، دوو نوسەرى رۆمى بونسن سيلوس
 دەزانن.

و ئيالمى ەنش، دامەزرێنەرى بنەماڵەى هەخامەنشى، سەرەتا لەژێر چاودێرى مادەكانهەخام
پ.ز( خۆى لە  675-640يەكاندا، دەوڵەتێكى دامەزراند، لە پاشاندا كورەكەى چيش پيش )

وواڵتەكەى، پاش و ئەنشان(ى خستە سەرو ناوچەى )پارسادەست ئيالميەكان رزگار كرد
Ariaramaes (640-590 ) كورەكانى دابەشكرد، ئاريارامش وواڵتەكەى لەنێوان دووئەمە

( شايانى باسە، سينى يەكى زێرين لە ئاريارامش بە جێماوە كە 640-600و كورشى يەکەم )
 دەگەِرێتەوە بۆ چەرخى حەوتەمى پ.ز لەم سينى يەدا نوسراوە:

 وە..((و ئەم خونكارييەتيەى بە من بەخشيوواڵتە))ئەمە خواى مەزن هورمزدە كە ئەم



وادەگەيەنێت كە لە چەرخى حەوتەمى پ.ز دا ئاينى زەردەشتى لەوناوچەيەدا ئەم نوسينە
رەخنەى كرد بو، كەوايە دەتوانين بێژين كە پەيدابوونى زەردەشت فرە پێش هەخامەنشى يەكان 

 بووە.

دكتور جيهانگير ئۆشيدەرى )موبدى موبدان( بە بۆنەى ساڵيادى شەهادەتى زەردەشت لە )هۆڵی 
بەهمەن( ى ئەنجومەنى زەردەشتييەكانى تاران، لە ئاخافتنێكدا كە لە رۆژنامەى )صبح امروز( 

 ( دەبێژێ:1378ى دەى مانگى 6) 1999ديسەمبەرى  27رۆژى دووشەممە  299ژمارە 

).... زەردەشت لە تەمەنى سى ساڵيدا، پاش ئەوەى دە ساڵ لەخەلێوەتدا بووە، و بيرى لە 
و بە ەلێسوراندنى كردۆتەوە، كتێبى ئاوێستاى پێ ئيلهام كراوەو هچوێنيەتى بارى ژيان

و ساڵ بەسەر ئەو رووداوە تێپەر دەبێ، ناوبرا 3737پەيامبەريتى هەلێبژێردراوە، هەنۆكە 
ساڵ پێش  1691واتە ساڵيدا 77و دەبێژێ، زەردەشت لە تەمەنى درێژە بە قسەكانى دەدا

 ەوەكانيدا شەهيد دەبن...(كەس لە پەيڕ 72لەدايکبوونى مەسيح لەتەک 

و سەردەمى ئەوە بوو كورتەيەك دەربارەى باوەرى هەندێ لە زانايان سەبارەت بە كات
و پەيدابوونى ئەم پەيامبەرە نەمرە، لێرەدا دەمانەوێ بێژين، هەر چەندە هەموومان دەخوازين

ەيامبەرەكان و هەموو شتێك دەربارەى ژيانى پو كاتو شوێنپێمان خۆشە، رۆژى لەدايکبوون
 بە گشتى بزانين.

بەتايبەتی گەورەترين شانازى نەتەوەكەمان، زەردەشت، كە بۆ يەکەمين جار لە مێژووى  
ئادەميزاد بانگى پەرستنى خواى تاكو تەنياى داوە، بەاڵم دەبێ باوەرمان بەو راستى يە هەبێت 

كەم ناكاتەوە، وە هيچ گەردێك و پايەى ئەم ئاينە و پلەكە نەزانينى ئەم زانياريانە هيچ لە گرنگى
و بۆمان ئاشكرايە و پێويستى ئەم پەيامە، هەروەك چلۆن دەزانينو پێرۆزىناخاتە سەر گەورەيى

و زێرينى خۆى زەوى كە )خۆر(، هەموو رۆژێك لە ڕۆژهەاڵتەوە هەلێدێت، و بە تيشكى بە تين
و گەرمايى بە شێوەيەكى وناهىو هۆى ژيانێتى، رو مايەو گەرمايى پێدەبەخشێرووناك دەكاتەوە

 وەها يەكسان باڵودەكاتەوە كە لە گشت اليەكەوە سوودى لێوەربگيرێت..

و سەدانى ديكەش دەربارەى ئەم خۆرە بزانين، بەاڵم تەنێ يەك شتى لێ نەزانين ئەم زانياريانە
موو و چلۆن پەيدا بووە، وە كەى لەنێو دەچێت يا نەزانين ئەم هەئەويش ئەوە بێت، كە كەى

و رژێمێك )سيستەميك( ئاوەها بە يەكسانى و بە چ شێوەو گەرماييە لەکوێوە دەهێنێتتيشك
و گەرماييەكەى دابەشيان دەكات... ئايا ئەم نەزانينەمان دەربارەى خۆر هيچ شتێك لە روناكى

رنگ و پێويستيمان بۆى كەمدەكاتەوە؟ بێگومان نا لەبەر ئەوە فرە گكەم دەكاتەوە؟ ياخود لە نياز
و لەکوێ لەدايكبووە، بەڵکو ئەوەى گرنگە زانينى نيە بزانين يا نەزانين فاڵن پەيامبەر كەى

بنچينەى ئەو ئاينەيە كە بزانين لەسەر چ راستى يەك بناغەى دارێژراوە، و ئايا پەيامى ئەو 
 و پێشكەوتنى ئادەميزادى تێدا ديارى كراوە؟و بەختەوەرىئاينە رێگەى خۆشى



نەزانينى سەردەمى لەدايکبوونى زەردەشت بە كورتى لە چەند خالێێكدا باس  دەتوانين هۆى 
 بكەين:

: دەگەرێتەوە بۆ دێرينێتى سەردەمى لەدايکبوونى زەردەشت، هەر وەكو گوتمان، یەکەم هۆ
ساڵ لەمەوبەر، هەروەها  8000و رۆمى، ئەو مێژووە دەگەِرێننەوە بۆ مێژوو نوسەكانى يۆنانى

و ئاوێستا ناسانى ئەم چەرخانەى دوايش، كاتى پەيدا بوونى زەردەشت بە لە ڕۆژهەاڵتناسەكان
سال لەمەوبەر،  3000پراتۆريەتى ماد دادەنێن، كە ئەويش دەكاتە نزيكەى پێش دروستبونى ئيم

و نەبوونى هيچ بەڵگەيەكى زانستى دەربارەى ئەو سەردەمە، ئەم دێرێنێتى يەى مێژوو
وايكردووە كەبە تەواوى نەزانرێت كەى زەردەشت لەدايكبووە، تەنانەت سەبارەت بە شوێنى 

 ێت.و ِراى جياوزا هەبلەدايكبونيشى بير

بە ئەم گرفتە دەتوانين بێژين دەگەرێتەوە بۆ ئەو هەموو كارەساتە دڵتەزێنانە  دووهەمین هۆ:
و عەرەبە كە بەسەر ئەم ناوچەيەدا هاتووە، گرنگترينيان هێرشەكانى ئەسكەندەرى مەقدونى

و زانياريانەى و لە ناوچوونى هەموو ئەو كتێبموسوڵمانەكان بووە كە بوونەتە هۆى سووتان
و ئاينەكەى نوسرابوون، يەكێ لەو كتێبانەى لەو هێرشانەدا سوتاوە نێوى بارەى زەردەشتدەر

و تيايدا باسى ژيانى )سپندنسك( بووە، كە بەشێك بووە لە بيستويەك بەشى كتێبى ئاوێستا
 و شوێنى لەدايکبوونى كرابوو.و كاتزەردەشت

وەكو دەزانين لەو سەردەمانەدا دەگەرێتەوە بۆ نەبوونى چاپوچاپەمەنى... هەر سێهەمین هۆ:
و ئێسكى گەر بيانويستايە شتێك بنوسنەوە، يا لەسەر پێستى ئاژەڵ يا لەسەر گەاڵى درەخت

و لە پاشان لەسەر خشت دەياننوسى، كە بێگومان ئەوە خۆى لە خۆيدا ئەركێكى فرە گەورە ئاژەڵ
كەسەى دەينوسييەوە، بە  بوو، ئەگەر بويسترايە دەقێكى ديكە لە باسێك بنوسرێتەوە،ئەوا ئەو

 و بۆچونى خۆى، شتى دەخستە سەر يا ڵی الدەبرد.ئارەزو

و سوودبەخشينى ئەم ئاينە بۆ کۆمەڵگاى مرۆڤايەتى بە ئەندازەيەكە كە گرنگى، پيرۆزى
و بە شێوەيەك ئەوينى زوربەى ئەو زانايانەى خەريكى توێژينەوە سەبارەت بەم ئاينە بوون

دڵيان چەسپيوە كە خۆيان باوەريان بە هەر ئاينێكى ديكە بو بێت، باسى ئەوپەيامبەرە پيرۆزە لە 
 وێنە:و پيرۆزى ئاينى زەردەشتيان كردووە بۆمەزنێتى

دەبێژێت  Life and teaching of Zoroasterزاناى ئەمريكى لە كتێبى Whitney ويتنى
: 

فرە لە پێش ئەودا  ))بەاڵم بەش بە حاڵی عيسا چلۆن دەتوانێ بەرانبەر ئاينێك كە زەردەشت
و كردارى چاکى كردووە، ئاينێكى خاستر روبەروو بكاتەوە؟ ئايا چەندين جار باسى بير، وتە

ئەم سێوشەيە بنچينەى هەموو كارێكى باش بۆ گشت ئاينەكان نيە؟ ئايا هيچ پەيامبەرێك دەتوانێ 
ئەرێ، ئەويش  بۆ هەموو بوارەكانى ژيان شتێكى زێترى بخاتە سەر؟لەوانەيە كەسگەلێك بێژن،



و پاك ئەوينى عيسايە كە دەتوانين بيخەينە سەر ئەم ڕەچەڵەکانە ! وەلێ كەسێك كە بيرى چاک
و ئافەريدەى جيهانيشى خۆشدەوێت، كەسێك كە بێت، نەك تەنيا عيسا، بەڵکو هەموو جيهان

و وتەی خاسو پاكى هەبێت، بێگومان دڵپاكيشە هەميشە بيرى چاک بنچينەى ِراستىبيرى چاک
 كردارى چاکە.((

 و فەيلەسوفى بە نێو بانگى هيند دەبێژێ:رابندرانات تاگور، هەستيار

))زەردەشت مەزنترين پەيامبەرە كە لە مێژووى دێرينى ئادەميزادا پەيدابووە، و بەهۆی 
و دژوار ِرزگار و بنەرەتەكانى ئاينەكەى ئادەميزادى لە بارودۆخێكى فرە نالەبارفەلسەفە

 كردووە.((

لە بەشى  Amodern Zorostrian ساموئل لنگ زاناى گەورەى ئينگليسى لە كتێبى
 بارەى ئاينى زەردەشت دەبێژێ:سيانزەهەمدا دەر

))ئەز لەم باسەدا گەرەكمە بيسەلمێنم كە راستى ئاينى زەردەشت لە پاش چەند سەدەيەكى يەكجار 
زۆر، گەر بمانەوێت لەتەک زانستى ئيمِرۆدا بەراوردى بكەين، دەبينين چونيەكن، وە زۆر نوێ 

 انستدا هەن، تێكرا الدەبێت.((و زو ناكۆكيانەى لەنێوان ئاينەكاندەنوێنێ، گشت ئەو جياوازى

 هەروەها دەبێژێت:

))لەتەک ئەوەى لە مێژەوە زەردەشت پەيامى خۆى راگەياندووە بەاڵم هەنۆكەش دەتوانێت 
 و مەعنەوى ئيمرۆى کۆمەڵگاى مرۆڤايەتى وەديهێنێت.((پێويستيەكانى مادى

 پرۆفيسۆر جيمزدارمستتەر دەربارەى ئاينى زەردەشت دەبێژێ:

دەشت بە مانايەكى فراوان بريتيە لە ئاينى ژيان، ئەم ئاينە دوو شتى بۆ مرۆڤ بە ))ئاينى زەر
 خەاڵت هێناوە:

و دووهەميان هيوايە، هەر كەسێك بەم دوو چەكە چەكدار بێت، دەتوانێت بە يەکەميان ئاكار
 و گرفتەكانى ژياندا سەر بكەوێت.((و چارەنووس، و بەسەر گشت كێشەئارامى بِروانێتە ژيان

 رۆفيسۆر جان راچر دەبێژێ:پ

ويستو باوەِر دەدا لە روانگەى ئەوەوە، ))زەردەشت بايەخێكى زۆرى بە ئازادى دەربِرينى
مرۆڤ ئازادە رێگەى راستى )ئاشا( هەلێبژێرێت ياخود رێگەى درۆ بگرێتە بەر. مرۆڤ 

 لێپرسراوى بەختەوەرى خۆيەتى.((

 چترجى دەبێژێ:



دەرى دوندى فەرهەنگى ئاكارى ئارياييە، لە يەك ئاندا وشەريعەتى زەردەشت، نيشان))ئاين
و لە هەمان كاتدا و دنيا پەرست نەبوونە، لە مەيدانى جەنگدا دالوەر بوونبەهرەبردن لە ژيان
 و هەراوهوريا بونە.((دژى شەِروشۆر

 پرۆفيسۆر ميلز دەبێژێ:

))دەربارەى تايبەتكارييەكانى ئەم مامۆستاى مرۆڤايەتيە، دەتوانين بێژين كە ئامۆژگاريە 
و لە هيچ شوێنێكى جيهاندا، و چەرخێكدابەنرخەكانى كە لە گاتاكاندا باسيكردووە، لە هيچ كات

، و دانا بێتئەوەى تا ئێستا بيستراوە، بێژراوە، وە بينراوە، كەسێك نەبووە كە بەم شێوەيە ژير
و ئاكارى جێى خۆى وتە بەنرخانە وەك فەلسەفەيەكى ئاينىوهەر چەندە ئيمرۆكە بڕێ لەو بير

و لەو رۆژانەدا هيچ كەس لەم جۆرە قسانەى نەكردبوو، لە کۆمەڵگا كردۆتەوە، بەاڵم لەو کاتێنەدا
 و ئەو بيرە فرە نوێ بوو بۆ ئەو رۆژگارانە.((

  

 زەردەشتو كورتەیەك لە ژیانى لەدایکبوون زێدى

و داستانى زەردەشتيەكان، پەيامبەر لە يەكێ لە رۆژانى وەرزى بەهار لەبەر رۆشنايى نوسراو
ى مارت، 26لەدايكبووە، ئەو رۆژەش، رۆژى شەشى خاكە لێوە )نەورۆز( بووە كە دەكاتە 

 خونكارى ئەو ناوچەيە بووە. ،لەو رۆژانەدا )لوهراسەب( ى كورەزاى كەى قوباد

 و كتێبە ئايينيەكانى ديكەى زەردەشتيەكان دەبێژن: 9كتێبى )دينكرد(

لەكاتێكدا زەردەشت لەدايك بووە، بە پێچەوانەى هەموو منداڵێك كە بەدەم گريانەوە دێنە دنيا، 
چاوهەلێدێنێ، بەگوێرەی نووسينەكانى زەردەشتيەكان،  10ئەم منداڵە بە پێكەنينەوە

يا رغە لەدايكبوێت،  Ragha ك بەناوی )رەگا( رەغاوادەردەكەوێت، زەردەشت لەشوێنێ
و ئەوانەى زمانى ئەموشەى )رەغە(يە ئيمرۆ پێى دەبێژن )رەى(، فرە لە ميژوونوسان

پەهلەوييان بە زمانى فارسى وەرگێراوە لەوباوەرەدان كەوا شارى رەغە، هەمان شارى رەى 
رانى ئێستايە... بە كورتى، ئازەربايجانە هەندێكى ديكەيان دەبێژن كە شارى رەى نزيك تا

ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە لەو سەردەمەدا، دوو شار هەبوون بە نێوى )رەى( يەكێكيان لە 
ورمێ( و ئەوەى ديكەيان ئەم )رەى(ە يە كە كەالوە  ناوچەى ئازەربايجان بووە )نزيك شارى

ريوشى گەورەى كۆنەكانى نزيكى شارى تارانە، لەسەر بەردە نوسراوەكانى بێستون كە لە دا
و تيايدا دەبێژێ كە ئەم شارە يەكێكە هەخامەنشى بە جێماوە، تيايدا باسى شارى )رەگا( دەكات

 لە شارەكانى ماد.

 هيجريدا ژياوە لە كتێبى )الممالك 200عبيد هللا بن خردابە كەوا لە دەوروبەرى سااڵنى 
ورمێ بەشوێنى  رى، كە باسى شارەكانى ئازەربايجان دەكات، شا119 –والمسالك(، ل 
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لەدايکبوونى زەردەشت دادەنێت، هەروەها زۆرى ديكەش لە نوسەرانى ئيسالم وەك مەسعودى 
 360يا  350-270هيجرى كۆچى دوايى كردووە، هەمزەى ئيسفەهانى ) 345كە لە ساڵی 

هيجرى كۆچى دوايى  279هيجرى( بالدەرى )ساڵی  626-575هيجرى( ياقوتى حەمەوى )
و.. گشتيان لە باسى زەردەشتدا دەبێژن كە خەڵکى ناوچەى ە، قەزوينى، ابو النداكردووە( ابن فقي
ورمى لەدايكبووە. بەاڵم )ئەمين ئەحمەد رازى( لە و لە دەوروبەرى گۆلىئازەربايجانە

 كتێبەكەيدا بە نێوى _حەوت هەرێم( دەبێژێ:

وزنجان، ئاتەشكەدەى ئازەر گوشەسب لەوێدا بووە. ئەم  شارێكە لەنێوان مەراغە 11))... شيز
بەتايبەتی خونكارەكان ِرێزێكى تايبەتيان هەبووە   ئاتەشكەدەيە الى ئێرانيەكان فرە پيرۆز بووە،

كتێبى  و لەوێراداو لەوێوە بەرەو كێوى سەبەالن رۆيشتووەبۆى. زەردەشت لەو شارە لەدايكبووە
و مێژوونوسانی وەك و بردويەتى بۆ الى گوشتاسەب شا(( هەندى لە نووسەرئاوێستاى نوسيوە

شەهرستانى، بۆئەوەى لەنێوان ئەم دوو بۆچونە، باوەرى خۆيان دەربرين، دەبێژن كە باوكى 
و دايكى خەڵکى )رەى( بووە، ئەوەى ئيمرۆ زوربەى زەردەشت خەڵکى ئازەربايجان بووە

و دەيسەلمێنن، ئەوەيە كە زەردەشت لە كوردستان لە ئاوێستا ناسان باوەريان پێيەتىو زانايان
ورمێ لەدايكبووە، بەاڵم دەربارەى ناوى ئەو شارەى تيايدا لەدايكبووە ِراو بۆچونى ناوچەى
و جۆراجۆر هەيە، هەروەكو گوتمان برێكيان شارى شيز يا گنجك بە شوێنى جياواز

و و چەند كەسێكى دى شارى مراغەورمێ ەندێكى ديكەيان شارىو هلەدايکبوونى دادەنێن
و ماناكەى دەبێژن مەراغە لە دوووشە پێكهاتووە )مە +راغە( كە بنچينەكەى مەرغە بووە

 رەغەى گەورەيە ياخود رەى گەورە.

لە بەشى يەشتەكاندا كە كۆنترين بەشى ئاوێستاى تازەيە دەبێژێ كە زەردەشت لەسەرزەمينى 
 ستايشى خواى دەكرد.12تىو لە كەنارى رووبارى دائىAriya vaeja ويجئێران 

 نامەدا دەبێژى ێ:(ى گيو12-خوالێخۆشبوو گيومركريانى لە )ل 

ساڵ پێش لەدايکبوونى مەسيح لە  562زەردەشت كورى پوروشەسبە، ناوى دايكيشى دغدوە 
 شارى سەردەشت دا هاتۆتە جيهان..

( دەبێرەى ِراڤەى 44موبد فەيروزى ئازەرگوشەسب لە كتێبى )بخشى از فرهنگ اوستا.ل.
 دەبێژێ: Chechast وشەى چچست

ورمێ يە كە لە رۆخى ئەم گۆلەدا زەردەشتى پاك پەيامبەرى )چچست ناوى ئاوێستايى گۆلى
 ئاريايەكان لەدايك بووە، ئەم وشەيە لە شانامەى فردەوسيدا بەخنەخست ناوبراوە(

و تەواومان نييە، تەنێ، ئەو تا ئێستا دەربارەى ژيانى منداڵی زەردەشت زانياريەكى پوخت
و باسى ژيانى سەردەمى منداڵی دايە كە دەربارەى چونيەتى لەدايکبووننوسراوەمان لەبەر دەست
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و موعجيزەكانى )پەرجۆكانى( دەكات ئەويش كتێبى )زراتشت نامە(يە كە زەرتشت زەردەشت
وێتى، لەو كتێبەدا نووسەر دەبێژى چامە نوسي 1575ز دا بە  1278لە ساڵی  13بەهرام بژدو

و چۆنيەتى و تيايدا باسى سەر گوزشتەى جيهانكتێبێكى البووە بە زمانى پەهلەوى نوسراوەتەوە
و زەندى تيا بووە، و هەروەها باسى ئاوێستادروسبوونى هەواڵی پێشينيان، باسى گەورە پياوان

ک زێتر لەم باسانە ئاگاداربن، لەتەک باسى ژيانى زەردەشت، هەروەها دەبێژێ بۆئەوەى خەڵ
 ئەم نوسينەى بە چامە گۆريوەتە سەر زمانى فارسى...

 نووسەر دەبێژێ :

و و پياوخرايان، کۆمەڵگا نوقمى دەريايى نەزانينلەسەردەمێكدا كە جيهان پِربوو لە خراپە
و و بەرەو رۆخى دەريايى ئاسودەيىدواكەوتويى بوو، هيچ كەس نەبوو رێبەرێتى خەڵک بكات

و و دوركەوتبوون لە ِراستىو گومرێ بوونو ئاسايش بەرێت، خەڵک سەر لێشێواوچاکى
ڵی ئەهريمەنى سەرۆكى دێوان خۆشوەش بو خواى گەورە فەرمانى دەركرد. دروستى بەمە، د

دغدو دووگيان بێت لە پوروشەسب گوِرى پيترسب، كە لە نەژادى پاكى فەرەيدون كوِرى 
 ئابتينە.

پێنج مانگە بووە بە كوِرەكەى، شەوێك خەوێكى فرە ترسناك دەبێنێـت، لە خەويدا  دغدو دوگيانی
واگرتەوە دوو باڵی دالێک، هەموو ئاسمانى خانوەكەيانى بە چەشنێكى پەڵە هەورێكى چڵکن وەك
و رۆژى رووناكيان لێ بووە بەشەوەزەنگ، لەنێو ئەو پەڵە هەورەدا، ِروى خۆرى لێگرتوون

و چنگى تيژەوە، دەهاتنە سەربانى و جۆر وەك باران دەبێرى، هەموويان بەدداندەعباى جۆرا
و تيژدانترينيان بە پرتاو هاتو سكى دغدوى و ناشرينترينكترينخانوەكەيان، يەكێ لە هەرە ترسنا

و لە ترسانا هاوارم دەكرد، لە پِر و منداڵەكەى ِرفاند... دغدو دەبێژێ، لەم ئازارەدابومهەلێدِرى
و ئارام بگرێت، چونكە مناڵەكە هاتۆتە قسەو بە دايكى گوتووە، كەخەفەت نەخواو نەترسێت

و توانايان بەسەريدا نييە، يەزدان پالێپشتو اناى ئازار پێگەياندنيان نييەئەمانە بە هيچ كلۆجێك تو
 چاودێرێتى..

دغدو دەبێژێت: لە پِر چاوم بە فريشتەيەك كەوت لە شێوەى الوێكى شۆخوشەنگ وەك مانگى  
چواردە، بە دەستێكيەوە لقە دارێكى رۆشەنى پێبوو، وەنامەيەكى ئاسمانى بە دەستەكەى ديكەيەوە 

و ەم فريشتەيە هەڵيكوتايە سەر دەعباكان، گشتيان بە پرتاو خانوەكەيان بە جێهێشتبوو، ئ
و بە پرشنگى رووناكى لقە دارەكە رايانكرد، تەنيا سيانيان نەبێ، فريشتەكە هاتە خوارەوە بۆيان
و بە دايكى و خستيەوە شوێنى خۆىهەر سێ جانەوەرەكەى سوتاند، ئەمجا منداڵەكەى هەلێگرت

يز ترسى ئەم دوژمنانە نەچێتە دڵيەوە چونكو گيانى ئەم منداڵە پيرۆزە هەميشە گوت. هەرگ
و بەختيار بێت بەمنداڵەكەى كە لە پاشە رۆژدا و مژدەى پێدا كە دڵشادرزگارى دەبێ لە خراپە

و ئادەميزاد ِرزگار و ِراستى لەنێو جيهاندا باڵو دەكاتەوەدەبێتە پەيامبەرى يەزدان. دادو خۆشى
 دەكات.
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و لە خەو دغدو دەبێژێ پاش ئەوەى فريشتەكە ئەم قسانەى كرد ئيدى لەبەر چاوم نەما
 راچڵەكيم...(

گەر بێتو بەووردى چاوێك بخشێنين بەسەر الپەرەكانى مێژوودا دەبينين، گشت وەيا زوربەى 
او و قارەمانانى داستانە ئەفسانەييەكان، چۆنيەتى لەدايكبونيان هو پياوچاکانزۆرى پەيامبەران

و و ياناسروشتى كە بە پەر جۆ )معجزە( دەژمێرێتجوت بووە لەتەک بڕێ رووداوى سروشتى
 هەمووى دەبەستنەوە بەهێزێكى ئاسمانى . زەردەشتيش لەم دياردەيە وەدەرنيە.

 و ئەفسانەى خراوەتە پالێ.و چ لە كاتى ژيانيدا بڕێ پەرجۆلەبەر ئەمە، چ پێش لەدايکبوونى

و بێژراوە كە لە كاتى ەكانى ئاوێستادا، باسى بڕێ رووداو كراوەلەنێو بەشێك لەالپەرِ 
و شادى خۆى دەربِريوە. لەدايکبوونى پەيامبەر سروشتيش، هاو جوت لەتەک مرۆڤدا، خۆشى

و خۆشحالێ بوون.تەنێ و ئاسمانەكان، هەمويان شادو رووبارەكان. زەوىگشت درەخت
و خۆيان حەشاردەدەن. بەاڵم ەچنە ناخى زەويەوەو دەستەكەيەتى كە لە ترسا دو دارئەهريمەن

ئەوەى سەرنج ِرادەكێشێ ئەوەيە، لە گاتاكاندا كە نوسينى زەردەشت خۆيەتى، بە هيچ جۆرێك 
باسى پەرجۆى تێدا نەكراوە، نوسەرى كتێبى، زراتشت نامە(، باسى چەند پەرجۆيەك دەكات 

 نوسەر لە كتێبەكەيدا دەبێژێ:و مير منداڵی زەدەشت روويداوە، كە لەسەردەمى كۆرپەيى

))... پاش لەدايکبوونى زەردەشت يەکەمين پەرجۆى ئەم پەيامبەرە ئەوە بوو، كە وەك گشت 
منداڵێكى ئاسايى بەدەم گريانەوە لەدايك نەبووە، بەڵکو كاتێك هاتۆتە دنيا دەم بە پێكەنينەوە بووە، 

لەوێرادا بوون، هەستيان  پێكەنينەكەى بە شێوەيەك بوو كە گشت دانيشتوانى ماڵەكە كە
 پێكردووە.((

 پەرجۆى دوهەم:

و ميرى ناوچەكە بووە، ئەم )لەسەردەمى لەدايکبوونى زەردەشتدا )دوران سرون( ناوێك گەورە
و و ستەمكار بوو، هەر كە دەنگوباسى لەدايکبوونى زەردەشت دەبيستێويژدانپياوە، فرە بى

و دەلەسەى هەموويان و درۆو مەزن، جادواوێكى بليمەتبۆى ِروندەبێتەوە كە ئەم منداڵە دەبێتە پي
پۆچ دەكاتەوە، بِريارە دەدات كە هەرچى زووتر بيكوژێ، بە پەلە خۆى دەگەيەنێتە ماڵی پورو 

و هەڵيدەگرێت، خەنجەرەكەى لەكێالن ِرادەكێشێ شەسب، و دەچێتە سەر )النكەى( زەردەشت
و لە مانى ئاهورامەزداى توانا، دەستى سِردەبێبۆى، بەاڵم هەر كەدەستى بەرزدەكاتەوە، بەفەر

و ئەم كۆرپە پيرۆزە بكوژێت، كار دەكەوێ، بەمجۆرە ناتوانێ مەرامى گاڵوى خۆى ئەنجام بدات
 ناچار دەبێ زەردەشت دادەنێتەوە شوێنى خۆى(

 پەرجۆى سێهەم:



 و كەوتنەپاش ئەوەى جادوكەران ئەم رووداوەيان بەچاوى خۆيان دى، هەراسان بوون
و بيرى خۆيان خستە گەِر بۆ دۆزينەوەى پێالنێك بۆ لە ناوبردنى ئەو منداڵە، ئەمجارە جموجۆلێ

و چيلكەيەكى زۆريان وێرا دارو لەو دەيبەنە چۆاڵنييەكبريار دەدەن زەردەشت بِرفێنن، دەيِرفێنن
 و ئاگريان تێبەردا، زەردەشتيان خستە نێو ئاگرەكە، ئەمجارەش بەفەرمانىخِركردەوە

ئاهورامەزدا زەردەشت ِرزگاريى بوو لە سووتاندن، گِرى بەتينى ئەو ئاگرە بووە فێنكايى بۆ 
و بە هەڵەداوان و هەراسان بوون، گشتيان هەاڵتنئەو منداڵە پيرۆزە، ئەوجا جادوكەرەكان شێت

گەِرانەوە بۆ الى دوران سرون، هەر لەم كاتەدا دايكى زەردەشت هەست بە ِرفاندنى منداڵەكەى 
و خێرا بەرەو ئەو شوێنە دەِروات، زەردەشت دەبينێت هەروەك مانگى چواردە دەكات

 و دەيباتەوە ماڵەوە.گەشاوەتەوە دەيگرێتە ئامێزى

 پەرجۆى چوارەم:

و سەرنەكەوت، فەرمانى دا بە پاش ئەوەى دوران سرون لە پيالنى سێهەميشدا شكستى خوارد
و بيبەنە سەر رێگەى گاگەلێك كە زۆر ێننجادوكەرەكانى كەوا ئەم جارەش زەردەشت بِرف

و سمى گاكاندا بپليشێتەوە، كاتێك گارانەكە بەِرەو ئەو و تەنگ بوو، بۆئەوەى لەژێر پێباريك
و هەر كە گەيشتە ئاست زەردەشت، ِراوێستاو دێن، يەكێ لە گاكان كەوتە پێش هەموويانەوە

و بوو بە پەرژێن بۆى، يدا جێگێر بێتوايكرد كە منداڵەكە لەنێوان هەر چوار پەلى خۆكارێكى
بەم شێوەيە، نەيهێشت گاكانى ديكە پێشێلى بكەن، بەمجۆرە دووبارە زەردەشت لە دەست پياو 

 و جادوگەران ِرزگارى بوو.خراپان

 پەرجۆى پێنجەم:

ئەمجارەيان، بِريارياندا زەردەشت بخەنە سەر رێگەيەكى فرە باريكتر لە جارى پێشوو كە 
 پگەلى ئەو ناوچەيە بوو، ئەم جارەش هەروەك جارى پێشوو ِرزگارى دەبێت..سەرەِرێى ئەس

 پەرجۆى شەشەم:

وبارە ئەم بێ وخوارد، د يانپاش ئەوەى هەموو ئەو پيالنانە بۆ كوشتنى زەردەشت شكست
و باشتر و بيركردنەوە لەنێو خۆياندا بۆ دۆزينەوەى پيالنێكى كاريگەرتروێژدانانە كەوتنە ِراوێژ

بۆ كوشتنى، دوران سرون پێى گوتن، بگەرێن بە شوێن دەڵە گوركێك كە تازە بێچوى بو بێت، 
نە جێگەيان... و زەردەشت بخەلەكاتێكدا كە دايكە كە لە كوالنەكەى نييە، بێچووەكان بكوژن

وەكانى دەبينێ، پەالمارى چو ديمەنى كوشتنى بێهيچ گومانى تێدا نييە كە گورگەكە دەگەرێتەوە
 ..و نجِرى دەكات.و نجرِ ئەم منداڵە دەداو

و ئەو ووەكانى كوژراونچدڵتەزێنە دى كە بێ مەنەو ئەو ديكاتێك دەڵە گورگەكە گەرايەوە
و بە دڵكى و پەلە قاژێ دەكا، دانە تيژەكانى جير كردەگرىو دكۆرپەيە لە جێگەياندا بە جێماوە



و و پارچە پارچەى بكات، بەاڵم ئاهورامەزداى داناويستى پەالمارى بداتو تورەييەوە پِر لەقين
و ئارامييەوە ە دِرندەيەى نەرم كرد كە زۆر بە هێمنرو ميهرەبان، بە جۆرێك دڵی ئەم جانەوەژير

 و شير پێدانى.ستى كرد بە لێستنەوەىو دەهاتە سەر منداڵەكە

وەكانى خۆى ِرەفتارى لەتەکا كرد. هەر لەم كاتەدا دايكى زەردەشت چبێ  و تاماوەيەك هەروەك
و بە شوێن كۆرپەكەيدا دەگەِرا، لە پِر لە ێپو هاوارەوە، دەشتوكێوى خستبووە ژێردەم بە گريان

وايدەزانى كە ئەم گورگە منداڵەكەى ڵی دورەوە چاوى دەڵە گورگەكەى وەديكرد، و چووە پێشەوە
و ستايشى كى بوو بيكوژێت.. بەاڵم هەركە چاوى بەو ديمەنە كەوت، سوپاسرەو گەخواردووە

 خواى كرد بەوەى كە ئەم جارەش جگەر سۆزەكەى ِرزگار كردووە.

     پەرجۆى حەوتەم:

ە زۆر بە زوويى زەردەشت لە تەمەنى حەوت ساڵيدا، تووشى نەخۆشييەك دەبێت، ئەم هەواڵ
و بريار دەدەن كە ژەهر بكەنە نێو خۆيان ونەدەگاتە گويێ جادوگەران، ئەوانيش بە پەلە دەكە

ئاو بەناوی دەرمانەوە، دەرخواردى زەردەشتى بدەن، وەلێ خواى ميهرەبان، نهێنى ئەم پيالنە 
و ن دەكاتو سەرزەنشتى جادوگەرەكاو ئەويش دەرمانەكە دەرێژێتبۆ زەردەشت ئاشكرا دەكات

و دەرمانى ئێوەى بێفەر كارناكاتە پێيان دەبێژێ كە بە فەرمانى ئاهورامەزدا، هيچ جۆرە جادو
و دانا، ئەز لەم نەخۆشييە ِرزگار دەكات، هەروەكو لە مەوبەر و خواى تاكو تەنياسەر من

باسمان كرد، بەهۆی دەساڵتى فراوانى جادوگەران لەو رۆژانەدا گشت خەڵکى گيرۆدەى 
 وگەرێتى بوبوون.جاد

يەكێ لەوانە، باوكى زەردەشت بوو كە ئەويش هەروەك خەڵکى ديكە ئەفسونى جادوگەران 
بوبو.. رۆژى لە رۆژان، جادوگەرە گەورەكان بانگ دەكات بۆ ماڵی خۆيان بۆ نانخواردن، 

 بەتايبەتی  و چاوبەستى بۆ بكەن،و پشودان، داوايان لێدەكا بڕێ جادوگەرێتىدواى نانخواردن
بۆئەوەى زەردەشت بە چاوى خۆى بيبينێت، پاش تەواو بوونى ئەو نەمايشە باوكى زەردەشت 

و بە تواناترين و زيرەكترينو پێى دەلێت كە باشترينفرە ئافەرينى گەورەى جادوگەرەكان دەكات
و پێى دەبێژێ كە ئەو رێگەيەى كەسە، لەم كاتەدا زەردەشت دەستدەكا بە ئاخاوتن لەتەک باوكێدا

و داواى لێدەكا كە ئەو و دەيانگەيەنێتە دۆزەخو جادوگەران گرتويانەتە بەر، راست نييەەوئ
و هەق كە رێگەى خواى تاكو تەنيايە و رێگەى راستوازيان لێبێنيتوكردارانە بخاتە الوە

 بگرنە بەر.

جادوگەرەكان دەكەونە دەمەتەقێ لەتەک زەردەشتدا بەاڵم زەردەشت بەرپەچى درۆودەلەسەى  
و دانايى ئەو و سەرسورمێوى لە ژيرىئيدى، جادوگەرەكان بەسەرشۆِرى وەگشتيان دەداتە

زەردەشت  و شەرمەزارى خۆيان ماڵەكە بە جێدێلێن،و بێ توانايىو عاجزىو بە دڵشکاوىمنداڵە
و هەميشە و هەڵسوكەوتى پياوانەى لێوەشاوەتەوەو كارتەمەنى پانزە ساڵی، ئيشكە گەيشتۆتە 

و بێدەسەاڵتانى داوە، لە چاکە بەوالوە هيچ كارێكى ديكەى و دەستكورتيارمەتى بێدەرامەت



و دەستى نەكردووە، هەميشە بە فرياى ئەو کەسانە كەوتووە كە پێويستيان بە يارمەتى هەبووە
 كردون.يارمەتى بۆ درێژ 

داستانەكانوێ دەگێرنەوە كە زەردەشت لەنێوان تەمەنى حەوت ساڵی تا پانزە ساڵيدا لەژێر  
و و فێرى ئوسولى ئاينىو ژير بە نێوى بەرزين كورس پەروەردە بووەچاودێرى پێاوێكى زانا

لەو تەمەنەدا و دانايى يەوە، هەر و چارەسەركردنى نەخۆشى بووە، بەهۆی ژيرىێلێكشتوك
تايبەتى بۆ خۆى  پێگەيەكى داگالە ناو کۆمەڵ وى پياوە گەورەكانى ئەو سەردەمەزچووەتە رێ
 كردۆتەوە.

و زەردەشتيش وەك هەر لەو کاتێنەدا بووە كە تۆرانييەكان، هێرشيان بردۆتە سەر ناوچەكەيان
بۆ بەرگرى لە و چۆتە نێو گۆِرەپانى شەِر هەموو الوێكى ئەو رۆژگارە چەكى هەلێگرتووە

ناوچەكەى دژى سوپاى هێرشكەر، ئەو جەنگو بگرەو بكوژە، ماوەيەكى زۆرى خاياندووە، لەو 
و و ئازارى بريندارەكانى درۆزنىوكاتەدا زۆر شتى نالەبار سەرنجى ِراكيشاوە وەك كوشتار

وا دەست و بريارى داوە كەلەو ديمەنانە فرە ِرەنجاوە .. وو سك هەلێدرينى يەكدى.پيالنگێران
و و تيمار كردنى بريندارەكان بۆئەوەى ئێشو مەلهەمكردنبكات بە يارمەتيدانى زامارەكان

و ئاسەوارە خراپەكانى هەروا شەِر كۆتايى دێت، بەاڵم شوێن پەنجە ..ئازارەكانيان كەم كاتەوە.
ييەك باڵوبونەوەى هەمە جۆرە نەخۆش وێلێو كشتوكسووتانى زەويوزار ووێرانىدەمێننەوە 

خەڵکى بە تەنگ هێنابوو، زەردەشت  ،و ماڵوێرانىبرسێتى ...باڵيان بەسەر ناوچەكەدا كێشاوە
كۆشش بۆ يارمەتيدانى خەڵک، ژيانى خۆى  وبە هەموو توانايەكيەوە دەست دەكا بە هەوڵ

رخان دەكا بۆ سارێژكردنى برينەكانى کۆمەڵگا، هێدى هێدى ئاسەوارى شەِر كەمتر دەبێتەوە، ەت
و ەشت دەگەرێتەوە ماڵی باوكى بەاڵم هەميشە بيرى لەوە كردۆتەوە كە چلۆن بتوانێت رێگەزەرد

و نالەبارە باوكى، هەست بەم ِرەوشێك بدۆزێتەوە بۆ رزگاركردنى خەڵک لەوبارودۆخە ئالۆز
و هانيدەدا كە خەرێكى و ئامۆژگارى دەكاتو تێفكرينەى كوِرەكەى دەكاگۆرينكارى

 و سامانێك بگرێت.و سەرلە پێكەوەنانى خێزان بۆ خۆى بكات و بيربێت ێلێگشتوك

و ژيانێكى و هاوسەر بۆ خۆى هەڵدەبژێرێزەردەشت، گوێرايەڵی ئامۆژگارى باوكى دەبێت
بەرەبەرە  ،و پيرۆزترەو بيرى الى كێشەيەكى فرە بەرزترئارام پێكەوە دەنێ، بەاڵم هەست

وا ديكە دروستى كردووە، نەك بۆ ژيانێكى هەست بەوە دەكات كە خوا بۆ ئەنجامى كارێكى
كەم بكاتەوە، ئەم ێبير لەوە دەكاتەوە چلۆن رێگەيەك بدۆزێتەوە كە ئازارى خەڵکى پ .ئاسايى

و و دروستىو بيانخاتە سەر رێگەى راستىو خراپە وەرگێرێوێران كردنحەشاماتە لە بيرى
 و ئاوەدانى.چاک بيركردنەوە

دەِروات )بڕێ لە  Oshidarena يدا بەرەو كێوى ئوشى دەرنەزەردەشت لە تەمەنى سى ساڵ
و و مێژوونوسان وەك ئيمام زەكريا بن محمود قەزوينى، نوسەرى كتێبى )آثار البالدزانايان

و هەندێكى ديكە كێوى ئۆشى دەرنە بە كێوى اخبار العباد( ئەو كێوە بە كێوى سبالن دەزانن
دەزانن كە دەكەوێتە خواروى شارى سنەى ڕۆژهەاڵتى كوردستان دەبێژن كە  14ئاويەر
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لەوێراوە بەرەو )بەلێخە(ى ناوچەى هەورامان ِروێيشتووە بوێ ئەوەى لەبارودوێخێكى ئارامو 
دوور لەقِرەو جەنجاڵی خەڵکيەوە،بكەوێتە بيركردنەوەو تێفكرين لە نهێنيەكانى سروشت 

انێت دەربارەى سروشتى ئادەميزاد بزانێت بۆچى بڕێ جار و خراپە بزدەيويست بنەماى چاکە
و نهێنى )بوون( )سرالوجود( و فەلسەفەكەى... و هەندێ جار خراپ، ئاگادار بێت لە ِرازباشن

و تێبگات كە چلۆن مرۆڤ دەتوانێت ئەو رێگەيە بگرێتە بەر رێگەى راستى ژيان بزانێت
گەرەكى بوو هەموو شتێك دەربارەى بارى بۆئەوەى هەميشە دوربێت لە خراپە... بە كورتى 

و تێفكرينە، بەگوێرەی نوسينى پەرتووكە ئاينزاكان كۆمەاڵيەتى بزانێت. ماوەى ئەم بيركردنەوە
دە ساڵی خاياندووە )هەندێ دەبێژن حەوت ساڵی خاياندووە(. بەلێێ، دە ساڵێك زەردەشت بە 

ەاڵم هێشتا ئەو شتەى عەوداڵی بوو تەنيايى لەنێو ئەشكەوتەكاندا خەريكى بيركردنەوە بوو، ب
 پێى نەگەيشتبوو.

و بگەرێتەوە بۆ نێو ژيانى ئاسايى، و بەدبينى بەسەريدا زاڵبێتهێندەى نەمابوو وەِرسبێت
ئێوارەيەكيان، لەكاتێكدا بەسەر دوندى كێوەكەوە دەيِروانييە دواتيرۆژى خۆر لە كاتى ئاوابوندا، 

و گەيشتە ئەو و هۆشى گرتەوەشكۆ، هەموو بيرو بەلەپِر پرشنگى راستيەكى فرە مەزن
و راستييەى كە عەوداڵی بو. بۆيدەركەوت هەر وەكو چلۆن كات )زمان( پێكهاتووە لە شەو

و رۆژ كۆتاييان پێنايەت، هەروەها لە جيهانيشدا، و روناكى، و هەرگيز شەورۆژ، تاريكى
ش هەيە. كەوتە بيركردنەوە لەوەى و چاکەو جوانيش هەيە، خراپە هەيەو ناشرينى هەيەناحەزى

و تاريكى ناتوانێت زەفەرى كەوا هەر بەو شێوەيەى كە لەرۆژدا هەميشە رووناكى هەيە
و و رووناكى سروشتى دەستى پێناگات، چاکە هەميشە چاکەپێبەرێت، شەويش هەميشە تاريكە

 خراپەش هەر خراپەيە..

رەوشت نزمان ناتوانن لە رێگەى  وبەم شێوەيە، زەردەشت بۆى دەركەوت كە خراپەكاران
ياخود دەسبەدامێنى ئەهريمەن بن بۆ  خواى گەورەوە كە دياردەى چاکەيە، خراپە باڵوكەنەوە

چاکە كردن، زەردەشت بۆى دەركەوت كە دوو هێزى دژبەيەكتر، ئەم جيهانە دەچەرخێنن، 
 .و شەِرەو ئەوى ديكەيان )نەرێنی( خراپەو خێرەيەكێكيان )ئەرێنی( چاکە

و دووهەميان و پيرۆزو رەوشتى خاسواتە بير Spenta Mainyu يەکەميانى نێونا سپەنتامينو
 و رەوشتى خراپ كە دواتر بە ئەهريمەن ناونرا.يانى بير Angra Mainyu ئەنگرەمينو

و پلەى يەکەمى ئەو راستيە بوو كە هەميشە عەوداڵی بوو، بۆ گەيشتنە ئەنجامى ئەمە، قۆناغ
و خەڵک انى، كەوتە بيركردنەوە لەوەى كە بۆچى ئەم دوو هێزە هاتونەتە گۆرێبيركردنەوەك

و رێگەى و ژيانە نالەبارەى هەيانەدەبێ چ بكەن بۆئەوەى رزگاريان بێت لەم ئێشو ئازار
و و چلۆن وە دەست دێت؟ ماوەيەكى زۆرى ديكەش هەر لە تێفكرينرزگارى كامەيە

 و ئاشكرا بوو.بۆ روونبيركردنەوەدا بوو، و زۆرشتى ديكەشى 



بەگوێرەی گوتەى نووسەرى )دينكرد( لە ماوەى ئەو دە ساڵەدا زەردەشت حەوت جار لەتەک 
و زۆر شتى ئالێۆزى بۆ روون بۆتەوە، دەبێژێ: دواچركەكانى ئاهورامەزدا گفتۆگۆى كردووە

 و بيركردنەوە هێدى هێدى، بەرەو كۆتايى دەچوو.و تێفكرينگۆشەگيرى

دەرونيدا، هەستى بە گۆرانكارييەكى نائاسايى كرد، هەروەك گێانێكى نوێ چوبێتە زەردەشت، لە 
نێو قالێبى لە شيەوە. نەيدەزانى چى روويداوە، بەرەو رووبارى دائى تىدەكەوێتە رێ. لەوێِرا 

و پێكهاتەكانى سروشت، لە گژوگيا، با، ئاوى ِروبار پێكەوە جوانترين ديمەنى گشت بنەما
و زێتر و چريكاندنابوو. هەر كە ئاسۆ دەركەوت، بالێندەكان كەوتنە جريوەسروشتيان وەديهێن

ديمەنى سروشتيان دڵرفێنكرد. ئالەم كاتەدا فريشتە )وەهومەن(ى چاوپێكەوت كە داردەستێكى 
زێرينى وەدەستەوە بو. و بەرەو روويەوە دەهات. وەهومەن ڵی نزيك بۆوە، بەرێزيكەوە كە 

زنە بێت، داواى لێكرد كە لەقالێبى لەشى ئادەميزادييەوە بێتەدەر، شايانى ئەو زاتە بەرێزو مە
و بێ رۆشەن 15پاشان وەهومەنى فريشتەى بارەگاى خواى تاكو تەنيا رۆحى ئەو گەوهەرە

 زيندوو. هاوتايەى لەتەک خۆيدا بردە بارەگاى ئاهورمەزداى هەميشە

و كِرنۆش بۆ و فريشتەكانيدا ِرادەوێستێتلەوێرادا، زەردەشت لە خزمەت ئاهورامەزدا
 ئاهورامەزدا دەبێت.

نووسەرى كتێبى )زرادشت نامە( دەربارەى ئەو رووداوە دەبێژێ: )... لەكاتێكدا كە زەردەشت  
بريتى يە لە رووناكى،  لە كەنارى دەريايى دائى تى راوێستابوو تارماييەك دەبينێت كە سەرتاپاى

و پێى دەبێژێت: ئەز فريشتە وەهومەنم. داواى لێ دەكات تارماييەكە لە زەردەشت نزيك دەبێتەوە
كە بۆ چِركەيەك چاوى دابخات. زەردەشت دەلێت، هەر كە چاوم قونجاند رۆحم وەك بالێندەيەك 

كشام. كاتێك چاوم  و لەتەک ئەم فريشتە پاكەدا، بەرەو ئاسمانو لەلەشم جيا بۆوەسوك بو
هەلێبرى، روانيم الى ئەنجومەنێك راوێستاوم. ئەوەندە بريسكەيان لێدەهات چاوم 

و چوار هەنگاوێك ڵيان وەدووربووم. يەكەيەكە رێشكەوپێشكەى دەكرد. تەنى نزيكەى بيست
و بەرو خۆشييەوە تەماشايان دەكردم، ئەمجا زەردەشت باسى ئەوە دەكات كە فريشتەكان دەهاتن

 و وەاڵمەكانى وەرگرتووە.و پرسيارى لێكردووەووتوێژى لەتەک ئاهورامەزدا كردووەۆنچل

 يەکەمين پرسيارى زەردەشت لە ئاهورامەزدا، ئەوە بووە كە خاسترين كەس لەم جيهاندا كێيە؟

و دەفەريوێت: باشترين كەس لە جيهاندا، ئەو خواى داناو ژير، وەاڵمى زەردەشت دەداتەوە
و دروستى پيشەى هەميشەيى و راستىو هەرگيز راستى نەشارێتەوەستگۆبێتكەسەيە كە ِرا

 و دڵی ميهرەبان بێت.و بەهيچ كلۆجێك دژى راستى نەبێتو هەرگيزبێت

و باسى ئەهريمەن بۆ و خراپەئەوسا، ئاهورامەزدا، دەست دەكات بە باس كردنى بنەماى چاکە
و ئاسمانەكان، رۆژو ێسوِراندنى زەوىزەردەشت دەكات. هەروەها دەربارەى چونيەتى هەل
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هەسارەكان، زانيارى تەواوەتى پێدەدات. پرسيارى ديكەى زەردەشت، دەربارەى چونيەتى 
 و... يە.و قيبلەو بە جێهێنانى نوێژپەرستنى ئاهورامەزدا

ئاهورامەزدا لە وەاڵمدا دەفەرموێ: لەکوێِرا رووناكيتان دى، بەرەو ئەو شوێنە دەتوانن 
و ستايشت بكەن. دەفەرموێ، لە شوێنى رووناكيدا، خراپە هەرگيز خۆى و نوێژنِراوێست

 و چاکە دروست كردووە.و ئەز، گشت شتێكم لە رووانكىِراناگرێت

و فەرمانەكانى خۆى بە زەردەشت ِرادەگەيەنێت، زەردەشت، پەيامى ئاهورامەزدا، دەستور
امەزدا رۆحى زەردەشت مەرەخەس دەكا و دەبێتە پەيامبەرى خوا، ئاهورئاسمانى وەردەگرێت

كە بگەرێتەوە سەر زەوى. پاش وەرگرتنى پەيامى ئاسمانى، ئەمجا يەكەيەكە، فريشتە 
و و ئامۆژگارىنزيكەكانى بارەگاى ئاهورامەزدا دێنە الى زەردەشت . هەريەكەيان پەند

ومەن( دێتە خزمەتى راسپاردەكانى خۆيان بە پەيامبەر ِرادەسپێرن. لەپێش هەمواندا فريشتە )وەه
حەزرەتى زەردەشت . فەرمانەكانى ئاهورامەوزدا، كە پەيوەندى بەوەوە هەيە، دەربارەى 

و بە خێوكردنيانى پێرادەگەيەنێت. وەهومەن دەبێژێ لە ئێستا و چۆنيەتى ماڵيكردنيانئاژەڵ
بەدواوە، هەرچى ئاژەڵی سوودمەند هەيە لەژێر چاودێرى تۆدايە. پێويستە بە خەڵکى 

بەتايبەتی )مەِر(. چونكو هەموو   و باشى چاودێرى لە ئاژەڵ بكەن،ابگەيەنێت كەوا بە چاکىر
و مەِرى دوو كە هەرگيز بەرخ و داوايان لێبكەجيهان سوودو قازانج لەم گيانلەبەرە وەردەگرن

 گيان سەر نەبِرن، هەرگيز زێدە لە پێويست ئەم ئاژەاڵنە نە كوژن.

پێويستە ستايشى ئاگر  ،و دەبێژێ كەواـە خزمەت پەيامبەرتدێ (،ئاشاوەهيشتا) پاشان فريشتە
و پاكى يە، پێويستە لە هەر و سەرچاوەى رووناكىرێت، چونكە مەلێبەنديو رێزى لێبگبكرێت

شوێنێك خوا پەرستى تێدا بێت، ئاتەشكەدە دروست بكرێت بۆ پاراستنى ئاگرى پيرۆز كە 
ورامەزدايە. ئەمجا باسى سوودەكانى ئاگر دەكات بۆ گشت و نورى ئاهنيشانەى رووناكى
و و نهێنيەكانىنەكانكا فريشتە )خشترەوەئيريە( دێتە خزمەتى، و باسى ،ئادەميزاد. پاش ئەم

 سودى هەمە جۆرە بەردێك بۆ پەيامبەر دەكات.

زەوى  پێويستە ،بە فەرمانى ئاهورامەزدا ،و دەبێژێ(سپەندارمت) ئەوسا نۆرە دێتە سەر فريشتە
و الشەى مردوو تێكەلێ بە خاك و پيسايىو خاوێنىە رابگيرێت، و نابێ هەرگيز خوێنبە پاكى

و ئەو بێت. هەروەها دەبێژێ، ئەو شوێنانەى كشتى تێداناكرێت، پێويستە ئاوى بگەيەنرێتێ
و كشتوكێليان تێدا بكرێت، چونكو لەسەرزەوى ئاوەدان، خەڵک شوێنانە زيندوو بكرێنەوە

 هرە دەبينن.سودوبە

و ژێرزەوى هەيە، و هەرچى ئاوى سەرِروى زەوىپاشان فريشتە )هەئورتات( دێتە خزمەتى
و دەرياكان هەمووى پێويستە و رووبارو كارێزو دەبێژێ: ئاوى كانىگشتى دەسپێرێتە پەيامبەر

ئاوەوە، و ليخن نەكرێن، چونكە بەهۆی و هەرگيز پيسايى تێدا فِرێ نەدرێتبە خاوێنى رابگيرێت



و داوا لە زەردەشت ژيان بەردەوام دەبێت. ئەمجا دەست دەكات بە ژماردنى سودەكانى ئاو
 و ئاگادارى لە ئاو بكەن.دەكات كە بە هەموو خەڵکى رابگەيەنێت كە چاودێرى

و باسى و كێلێگەكان دەدوێتو درەختەكانو دەربارەى گژوگيالە كۆتايدا فريشتە )ئامرتات( دێت
و داوا لە زەردەشت دەكات كە و چ بۆ ئاژەڵ بە تێكِرايىچ بۆ ئادەمێزاد ،دەكات سودەكانيان

حاجى ميرزا عبدالمحمد خان نووسەرى  .(بەخەڵکى ِرابگەيەنێت بە بێهودە ئەمانە لەناو نەبەن
دا  69لە ميسر لە چاپدراوە لەالپەرە  1933و فلسفە او( كە لە ساڵی ى )زردشت باستانىبكتێ

 دەبێژێ:

و يەك لەيەك كات ،يستە ئەوە بزانين كە ئەم چاوپێكەوتنانەى پەيامبەر لەتەک فريشتەكاندا))پێو
و لە شوێنى جياجيا رويداوە، ئەوەى كە ئێستا شوێندا ِروينەداوە، بەڵکو لە ماوەى دوانزە ساڵ

ئاشكرابووە، ئەوەيە كە زوربەى ئەم چاوپێكەوتنانە لە ناوچەى ئازەربايجان )كوردستان( و 
 ((.ورمێ روويداوەيان لە رۆخى گۆلىدوان

پاش ئەوەى فەرمانەكانى ئاهورامەزدا وەردەگرێت پێى ِرادەگەيەنرێت كە بچێتە نێو  ،پەيامبەر 
 و دروستى ئاينى خواپەرستى يان پێشان بدات.و رێگەى راستىخەڵکيەوە

ى 26تە و لە رۆژى شەشى خاكە لێوەدا )نەورۆز( كە دەكازەردەشت، لە تەمەنى چل ساڵيدا
و و دەچێتە نێو خەڵکيەوەە خوارەوەتبەفەرمانى ئاهورامەزدا دێـ ،مارت، لەكێوى )ئەشيدەرنە(

بانگيان دەكات كە ئاينى خواپەرستى  .ئامۆژگاريان دەكات كە رێگەى ِراستى بگرنە بەر
 هەلێبژێرن.

و داستانەكانى زەردەشتيەكان، واِرادەگەيەنن كە لە رۆژانى يەکەمى بانگەوازەكەيدا نووسين
زوربەى زۆرى خەڵک هيچ گوێ نادەنە  .لە دەورى كۆدەبنەوە ،كەم خەڵکێكى فرە
وانەى لە دەوريدا كۆدەبنەوە، گوێيە بە پەنجەى دەست ەئ ،وتەی پيرۆزەكانىئامۆژگارى

ا، دەبێ بەو جۆرە نەبوبێت، چونكو ناتوانين باوەِربكەين كە لە ديدەژمێرێن. بەاڵم لە راست
و خراپە، ستەم هەروەكو لە مەوبەر باسمان لێكرد، زۆرو ،بارودۆخى كۆمەاڵيەتى وەك ئەوکاتە

و لەو بارە باڵی بەسەر ناوچەكەدا كێشابوو، خەڵکى چاوەرێى ئەوەيان دەكرد كە يەكێك بێت
و و ئامۆژگارييانە باڵوبكاتەوەو ئەو هەموو پەندو كەسە هاتبێتئالێۆزە رزگاريان بكات، ئێستا ئە

كە چى بە گوێى نەكەن. دەتوانين بێژن،  هەموو اليەك دڵنيا بكا كە ِرزگاريان دەكا لە خراپە،
و كەم دەرامەتەكان دواى ئەم ئاينە بەتايبەتی لە چينى هەژار كە دەبێ سەرەتا خەلكێكى فرە،

و ە پيرۆزەكانى پەيامبەر هاورد بێت، بەاڵم پێشەوا ئاينييە درۆزنەكانوتو باوەِريان بەكەوتبن
و توانايەكى زۆريان هەبووە، هەست و دەسەاڵتو جادوكەرەكان كە هێزفەرمان ِرەوا گەورەكان

دەروات، بە  ئاوا بوون بەوە دەكەن كە ئەستێرەيان بەهۆی ئەم ئاينە تازەيەوە خەريكە بەرەو
و بگەرێنەوە و بێ دەسەاڵت دەكەن كەواز لەم رێگەيە بێننەڵکى هەژاروا لە خو هەِرەشەزۆر

 بدەن.و پشتى زەردەشت بەرو باپيرانيانسەر ئاينى باوك



سێ چوار ساڵك بەم شێوەيە، زەردەشت خەريكى باڵوكردنەوەى دەستورەكانى ئاهورامەزدا 
و كۆششەكانى تا و هەموو هەوڵبزمارى پۆاڵيى بەرد كون ناكات - دەبێت، بەاڵم بە داخەوە

و و بەگيان، باوەر بەئاينى نوێئەندازەيەك بە فێرۆ دەچێ. يەکەمين كەسێك كە لەوماوەيەدا بەدڵ
 ..ئاراستى كوِرى ى بەنێوى )ميديوماە(تى زەردەشت دێنێ، ئامۆزاكەى خۆيەپەيامەكە

و دەوڵەمەندەكانى ناوچەكە، و خاوەن دەسەاڵتەكانهەروەكو گوتمان پياوە ئاينيە درۆزنەكان
و ملمالنێى لەتەکا دەكەن، ئااڵى دژايەتى بەرامبەر پەيامبەر هەلێدەكەن، بە شێوەيەك دژايەتى

و سەرگەردان و بەرەو ڕۆژهەاڵت كۆچ بكات، ماوەيەك ئاوارەمانى جێهێلێتكە ناچار دەبێ نيشت
و ژمارەيەكى كەم لەوانەى بِروايان و ئامۆزاكەيىو منداڵەكانىو باوكدەبێت لەتەک دايك

و دواجار نەبووە پێهێنابوو بێگۆمان ئەم كارەساتەى بەسەر زەردەشت هاتووە، يەکەمين
پەيامبەرى ئيسالم  نەوێن هەمان كارەساتيان بەسەر هاتووە، بۆ لەمێژوودا فرە لە پەيامبەرەكا

و ئەشكەنجەيان دا ناچاريان و ئازارو كارى خۆى پاش ئەوەى دژايەتيان كرد)د.خ( ئەويش كەس
و ميهرەبان لە و كوچ بكات بۆ شوێنێكى ديكە، خواى گەورەكرد كە نيشتمانى خۆى جێهێلێێت

و داواى لێدەكات كە ئارام بێت، و دڵنياى دەكار بەرز دەكاتەوەوورەى پەيمابە قورئانى پيرۆزدا
و نەياريان و دوژمنبەرهەلێستيان لێكراوە ،چونكە لەمەوبەريش زوربەى زۆرى پەيامبەران

 و دەفەرموێ:هەبووە

 و نصيرا((ك هاديابو كفى بروکذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين))

 30ئايەتى  –سورەتى فرقان 

و رەنجكێشان ئيدى بۆى ئاشكرا دەبێ كە ئەمانە نايەنە سەر رێى چوار ساڵيك زەحمەتپاش 
و خونكارانى و دەبێ هەروەها بە گومرايى بمێننەوە بۆيە، روودەكاتە الى سەردارانراست

و نيشانەكانى ئەو و بەڵگەتۆران، بەاڵم ئەوانيش لە دەستەى يەکەم باشتر نابن
 و پەيڕەوى لێناكەن.ەو ستەمكارانەش نەرم ناكاتپايەبەرزە، دڵی ئ رەپەيامبە

سەركەوتوو نابێت  ،زەردەشت لەيەکەمين تاقيكردنەوەيدا كە ِروبەِرو لەتەک خەڵکدايە ،بەڵی
و ِرا، ئازادى لە هەلبژاردن و خراپە دەكات، دەربارەى ئازادى دەربرينى بيرئەو باسى چاکە

و كردارى وتەوپەيڕەوى لە بير ،دەكات، بانگەوازى خەڵک دەكا بۆ هاتنە سەر ِرێى راست
كا چونكو و باوەرانە ئەزم ناوتەبەاڵم کۆمەڵگا، کۆمەڵگايەكى دواكەوتووە، ئەم ...وچاک

بابەتێكى تازەيە، زەردەشت لەكاتێكدا باسى خواى تاكو تەنيا دەكا كە ئەوان خوايانى جۆراوجۆر 
و هەلێبژاردن دەكات، كە ئەوان لەژێر بارى ستەمى پێشەوا دەپەرستن، لەكاتێكدا باسى ئازاداى

وست كردنى و درێىجوزەى بيركردنەوەيان لێبراوە، كاتێك باسى نيشتەو جادوكەرەكاندادرۆزن
و خێوەت نشينى و ئاوەدانى دەكا كە خەڵکى خوويان بە كۆچەرێتىو كشتوكێلو شارگوند

و باوەرە تازەيەى گرتبوو. زۆرداران، لە گەورە پياوانى ئەوکاتە هەست بەوە دەكەن كە ئەم بير
خۆى و جێگەيان پێ لێژدەكات، بۆيە دەكەنەوە ئازاردانى و پايەكە زەردەشت هاوردويەتى پلە



و و ناچارى دەكەن رەو بكاتو ئەو خەڵکەى باوەريان پێهێنابوو، خەڵکى لێ تەرەدەكەن
و نەمر ئەم ماوەيەى ژيانى لە گاتاكاندا بەدەم ناوچەكەيان بۆ بەجێ بهێلێت. زەردەشتى پاك

 و دەبێژێسكااڵوە باس دەكات

 ؟م))روو لە كام سەرزەمين بكە

 ؟مو بۆ كوێ كۆچ بكە

 ،يارەكانم دوورم دەكەنەوەو و كارلە كەس

 دڵخۆشييەكم نە لە هاوكارەكانم هەيە، 

 و خراپەن،نە لە شاليارەكان كە پەيرەوى درۆ

 ئەى مەزدا ئاهورا،

   1بەندى  46يەسنا  ؟((چلۆن دەتوانم رەزامەندى تۆ وەدەست بێنم

شارى و سەرگەردانى بە فەرمانى ئاهورامەزدا بەرەو و ئاوارەيىپاش ماوەيەك دەربەدەرى
)بەلێخ( لە ڕۆژهەاڵتى ئيران كە پايتەختى گوشتاسەب شاى كەيانى بووە، دەكەوێتە ِرێ. 

دەبێژێ:  17 -فلسفە دين زردشت( ل –ميهردادمهرين نووسەرى كتێبى )دين بهى 
و بەرەو زەردەشت ناچار دەبێت لە هاوالتييەكانى خۆى لە ئەترۆپاتگان، رەشبين بێت ...))

ەشوێنێكی نزيك ل ەوەى ئاشكرا بووە شوێنى لەدايکبوونى زەردەشتئ .ەرواتد شارى )بەلخ(
 ورمێ بەناوی )گزن( بووە((گۆلى

و راستەكانى دڵی گوشتاسەب شا وتە جوانزەردەشت بەهۆی ،هەر لەيەکەم چاوپێكەوتندا 
و هەر و ژيرەكان پێكەونێنو داناشا فەرمان دەدات كەوا كۆرێك لە پياوە زانا ،وەدەست دێنێت

 پرسيارێكيان هەيە لە زەردەشتى بكەن.چى 

كۆردا هەرچى پرسيارێكيان بوو لە زەردەشتيان كرد. دەربارەى ژيانى رابردوو   لەيەکەمين
 و فەلسەفەو....ەكانى بوون، حيكمەتينهێن ،ژيانى پاش مردن )پەساڵن(

شا فرە دڵشاد دەبێت. بەاڵم  ،زەردەشت وەاڵمى گشت پرسيارەكانيانى داوەتەوە. ئەو رۆژە
و كەسەر دەبن، چونكە لەبەردەم شادا و مەلولپياوەكانى بارەگەكەى لەدڵەوە يەكجار زۆر مات

هەرگيز ئەمان نەيانزانيبو وە  ،دەكردمەزاربوون. ئەوەى ئەم پەيامبەرە باسى لێرشە
ديكە بگرن.  ىداوايانكرد كە بۆ رۆژى دوايى كۆرێكوەكو باسى لێوە بكەن.نەيانبيستبوو تا



زەردەشت سوپاسى ئاهورامەزداى كرد كە ئەو توانايەى پێبەخشى كە بەسەر ئەمانەدا زالێ 
 بێت..

بارە زەردەشت لە كۆِرەكەدا وەاڵمى گشت پرسيارەكانى دايەوە كەڵی ودو ،بۆ رۆژى دوايى
نەياندەزانى دەبێ  انەوە، كە هەموو زاناكانى حەپەساندبووكرابوو. بەشێوەيەك وەاڵمى د

 ! چيبكەن

پياوە  ونادا وزەردەشت بە گوشتاسەب شا دەبێژێ كە دەيەوێت بۆ رۆژى داهاتوو هەر چى زانا
و سەردارانى سوپا هەيە، گشتيان لە كۆرێكدا ئامادەبن چونكە گەرەكێتى راستيەكيان گەورەكان

 باسى نەكردووە.بۆ باسبكات كەتا ئەوکاتە 

و چونە ناخى بيركردنەوە يەكى و زاناكان هەموو كەوتنە خۆيانگەورە پياوانى بارەگاى شا
و بێگانەيەكى وەها كە نازانن وا هيچ كەس نايناسێتزۆريان پێ ناخۆش بوو كە كەسێكى .قولێ

ۆنەوە لەکوێوە هاتووە، جێگەيان پێ لێژ بكات، لەبەر ئەوە هەموويان بِرياريان دا كە بر
 و بۆ رۆژى داهاتوو هەموويان پێكەوە بەرەنگارى ئەم بێگانەيە بن.و بيربكەنەوەماڵەكانيان

و سەردارانى سوپا لەبارەگاى شا ئامادەبوون. بۆ رۆژى دياريكراو گشت پياوە ژيرەكان
و زەردەشت هاتو دەستكرا بە گفتوگۆ، ئەم جارەش وەك رۆژانى پێشوو، زەردەشت سەركەوت

 و وەاڵمى پرسيارەكانى دانەوە، ئيدى هيچ پرسيارێك بێ وەاڵم نەمايەوە.بەزاند هەموويانى

و لە ژوور گشت پياوەكانى بارەگا داينا، ئەوسا گوشتاسەب شا، زەردەشتى هاوردە الى خۆيەوە
و تەنيام، ئەو و گوتى / ئەز پەيامبەرى ئاهورامەزدا خواى تاكزەدەشت رويكردە گوشاسەب

و و ژيرترينە، ئەو خوايەى كەوا حەوت ئاسماندانا ،مووان مەزنترە، زاناترخوايەى كەوا لە هە
ئەو خوايەى تۆى لە  ،ىتشايەپا و تۆى خستۆتە سەر تەختىزەوى دروستكردووە

و لەشى هەموو ئەو خوايەى رۆح ،ويستى ئەو گەيشتويتە ئەم شوێنەوو بە فەرمانئافراندووە هيچ
 .و بۆ الى ئەو دەگەِرێتەوە..وايەى هەموو شتێك لەوەئەو خ ،زيندەوەرێكى دروستكردووە

و دەبێژێ ئەمە پەيامى خوايە كە بەهۆی منەوە ـەوەتئەمجا زەردەشت ئاوێستا بۆ )شا( دەخوێنێ
 بۆ گشت ئادەميزادى ناردووە.

قسەكانى تەواو بوو، گوشتاسەب داواى لە زەردەشت كرد بۆ سەلماندنى  ،پاش ئەوەى پەيامبەر
و راسترين بەڵگە بۆ راستى قسەكانى بەڵگە بهێنێـتەوە. پەيامبەر لە وەاڵمدا دەبێژێ كە باشترين

و رازى هەردوو جيهانى تێدايە، كە تا ئەوسا هيچ كەسێك قسەكانى پەيامى ئاوێستايە كە نهێنى
رييەكيان دەربارەى نەبووە. لەبەر ئەوەى گوشتاسەب شا نەيتوانى و زانياپێى نەزانيوە
و خاس لێی تێبگات، چونكە فەلسەفەكەى دا ناوەرۆكى ئەو پەيامە پيرۆزە ئەزم بكاترلەيەکەمجا
و بەرزتربو كە بە يەكجار خوێندنەوە هەمووى ئەزم بكرێت، بۆيە بە زەردەشتى لەوە قولێتر



و ِراى دەربرێت بەرامبەر ئامۆژگاريەكانى ى خۆى بداتگوت كە ناتوانێت بريارى تەواوەت
داوا لە زەردەشت دەكا كە  شا پەيامبەر، ئايا پەيڕەوى لەو ئاينە تازەيە دەكا يا نا. گوشتاسەب
ـەوە. پێى دەبێژێ تۆ گرۆژێ تئاوێستاى ال دابنێت بۆئەوەى هەر رۆژەى چەند بەشێكى لێبخوێنێ

بەاڵم ئايا پياوەكانى بارەگاى  ئامۆژگارييەكانت وەربگرين. ووەرە بۆ ئيرە بۆئەوەى سوود لە قسە
و گەورە جادوكەرەكان، كە بە چاوى خۆيان دەبينن، بێگانەيەك شا، زاناكانى ئەو سەردەمە

و لێهاتوويى خۆيەوە، خەريكە جێگەيان پێ لێژدەكا، هەروا چوار ودانايىو بەزيرەكىهاتووە
 نەوە دەگرن؟و دەست بە ئەژنۆى خۆيامشقى دادەنيشن

و و بِريار دەدەن كە زەردەشت بكوژنبۆيە لەنێو خۆياندا كۆبونەوەيەك رێكدەخەن ،بێگومان نا
و لە ناوى بەرن وەلێ دوانيان كە لە هەموو ئەوانى ديكە ژير تر بوون، بەم پيالنە قايل نابن

ە كە بێـە هۆى دەبێژن كە نابێ ئەم كارە بكەن. بەڵکو پێويستە بير لە پيالنێكى خاستر بكەنەو
 ئەوەى لە ناوچەكە دەربكرێت ياخود بخرێتە زيندان.

و دێن لەتەک قاپيەوانى ئەو ماڵەى پاش بيركردنەوەيەكى ئەهريمەنانە پيالنێكى نوێ دادەِرێژن 
و كليلى خانوەكەى لێدەستێنن. كە بۆ حەسانەوەى زەردەشت تەرخان كرابوو، رێكدەكەون

و سەلكە و كەهللسەرى سەگالشەى ئاژەڵی تۆپێو موو،بڕێ پيسايى ئاژەڵ، خوێن،  ،ئەوجا
و لە ژوورەكەى زەردەشتدا و تورەكەدەخەنە نێو سەرين ....مردوو  و ئێسقانىپشليە

و زەردەشت دانيشتبون گوشتاسەب دەيشارنەوە. ئەو جا پێكەوە دەچنە بارەگاى شا، لەوێرا شا
ناخى دەريايى پِر لە زانيارى ئەو پەيامە  بووەوخەريكى خوێندنەوەى ئاوێستا بوو، لەوكاتەدا چ

پيرۆزە . ئەو تاقمە پيالنگێرە پاش كرنوش بردن بۆ )شا( دەبێژن كە زۆر خۆى بەو كتێبە 
و ئەو پياوەى كە خۆى و جادوگەرێتىو ماندوو نەكات. چونكە هەمووى بريتيە لە جادوهيالك

و جادوگەرێك، كە بە قسەى زل و كەسيش نايناسێت، كەس نييە جگە لەبە پەيامبەر دەزانيت
بريقەدار دڵی )شا(ى نەرم كردووە، بۆئەوەى بە مەرامى تايبەتى خۆى بگات. گوشتاسەب، 
فەرمانى پشكنينى ماڵەكەى زەردەشت دەردەكات. پاسەوانەكان هەر چى ئەو شتانەى 

 پيالنگێرەكان داياننابوو دەيهێننە بارەگاى شا.

ودەست دەكا گوشتاسەب بە بينينى ئەو شتە پيسانە چاوى دەپەرێتە تەوقى سەريەوە
 و پێى دەبێژێ:و قسە پێگوتنىبەسەرزەنشتكردنى زەردەشت

و چەپەلێ، هيچى ديكە نيت، هەر چەندە زەردەشت داكۆكى ئەتۆش جگە لە جادوگەرێكى پيس 
 ەيان لە نيو ژورەكەيدا دۆزيبۆوە.و پەالنلە خۆى دەكا، بەاڵم بێسسودبووە، چونكە ئەو كەل

و بيخەنە زيندان. زەردەشت ماوەى هەفتەيەك لە زيندان )شا( فەرمانى دا كە زەردەشت ببەن
و ِرەسەنى هەبووە كە يەكجار زۆر . گوشتاسەب شا ئەسپێكى رەشى فرە جوانێتدەب

تەويلەى خۆشيويستووە، رۆژێك بەيانى زوو مەيتەرەوانەكەى شا وەك هەميشە دەچێتە نێو 
ئەسپە ِرەشەكە وەك جاران سەرنجى ِرادەكێشێ بەاڵم ئەمجارەيان بە شێوەيەكى  ،ئەسپەكان



و و نائاسايى بەسەر زەويدا كەوتووە، دەچيتە پێشەوەديكە. ئەسپەكە، بە شێوەيەكى زۆر سەير
وورد دەبێـەوە، تەماشاى دەكا، چوار پەلى ڵی نزيك دەبێتەوە ديمەنێكى سەير دەبينێت. ڵی

و كێشەكەى بۆ و بەسكيەوە نوساوە. بە پرتاو بەرەو بارەگاى شا دەچێتەسپەكە سر بووەئ
و فەرمان دەدا كە هەرچى وپەژارە داديدەگرێتو ديمەنە دەبينێت، غەمئە ودەگێرێتەوە، )شا( دێت

و چارەسەرێكى ئەو دەردە بكەن. هەموو و پسپۆرەكان لەو ناوچەيەدان كۆببنەوەو پزيشكزانا
 دەبێ. دو هەرچيەگ دەكەن بێسوبنەوە بەاڵم هيچيان لە دەست نايەتكۆدە

ـ، پێى دەبێژێ بچۆ بۆ تبەهۆی پاسەوانى زيندانەكەيەوە، زەردەشت ئەم هەواڵە سەيرە دەبيستێ
 و پێى بێژە زەردەشت دەڵێ من دەتوانم ئەسپە ِرەشەكەى لەم نەخۆشييە رزگار بكەن.خزمەت شا

تا ئێستا  و پێى دەبێژێ،)شا( دەنێرێ زەردەشت لەزيندان دەهێنن ،بە بيستنى ئەم ِراسپاردەيە 
و بە كردەوە هيچت پيشان نەداوين قسەى زۆرت بۆ كردوين، بەاڵم هيچ شتێكى وەها نەنوێندووە

و راسپاردەى ئاهورامزدايت، ئەمە و پەيامبەركە بِروات پێ بكەين. ئەگەر راست دەكەيت
رەدەشت بۆ ەم ئەسپەم لەم نەخۆشييە بۆ رزگار بكەيت. زو ئەوە گەز، دەبێ بتوانيت ئەئەرز

و بە شا دەبێژێ كە ئەگەر ئەم چوار مەرجە بە چوار مەرج دادەنێت ،چاکكردنەوەى ئەسپەكە
 .خاس دەبێـەوە وِرەها دەكات دي بهێنێـت، ئەوسا هەر چوار پەلى ئەسپەكە

و بەزمان يەکەمين مەرجم ئەوەيە كەوا بەدڵ ،زەردەشت دەبێژێ چيت گەرەكە بڵی. ،)شا( دەڵێ
، دەنا تپێويستە گوتنەكەت بە باوەرەوە بێـ باوەرم پێبكەيت كە ئەز پەيامبەرى ئاهورامەزدام،

بەڵين دەدات. ئەمجا زەردەشت دەچێتە الى  ،و بێهودە دەبێ. گوشتاسەب شاهيچ سودێكى نابێت
و داواى يارمەتى لێدەكات كە فرياى ئەسپەكەو دەست دەكا بە نيايشكدرنى ئاهورامەزدا

و خەندە )شا( دڵخۆش دەبێ .ـەوەتو پِر دەستى راستى ئەسپەكە لە سكى جيا دەبێكوت ێت.بكەو
 دێـتە سەر لێوى.

ئەوەيە كە ئەسفەنديارى كوِرى شا لەبەردەمى هەموواندا، بەلێن  ،دووهەمين مەرجى زەردەشت
و پشتيوانى و ببێتە پالێپشتباڵوبكاتەوەيەكتا پەرستى و توانايەوە ئاينىبدات كەوا بە هەموو هێز

و و توانايەكيەوە، پالێپشتى زەردەشت بێتبە هەموو هێززەردەشت. ئەسفەنديار بەلێێن دەدات كە 
و لە هەموو اليەكدا باڵوى بكاتەوە، و هەر سێك دژى ئەم بكات يەکتاپەرستیداكۆكى لە ئاينى

 ئاينە بێت، دژايەتى بكات.

ەوە يزەردەشت دەست دەكات بەپاِرانەوە لە ئاهورامەزدا. قاچى راستى ئەسپەكە لە سك ،ئەمجا
 هەموو ئەوانەى لەوێ ئامادەبوون ئافەرينى زەردەشت دەكەن. جيادەبێتەوە،

دەبێ لە كانگەى دڵيەوە باوەِر  (ئاتوسا)سێهەمين مەرجى زەردەشت بريتى بووە لە وەى شابانو
و قسەى بۆ دەكات. پاشان، زەردەشت دەچێتە دوى شابانو .بهێنێت يەکتاپەرستی بە ئاينى
 و باوەِر دەهێنێ.بە دڵەوە پەسەند دەكات يەکتاپەرستی ئەو ئافرەتە پاكەش ئاينى ،ئەوسا



دەست دەكاتەوە بە پاِرانەوە لە ئاهورامەزدا تاوەكو  ، وەزەردەشت دەگەرێتەوە الى ئەسپەكە 
و دوامەرجى زەردەشت لە شا ئەوەيە كە قاچى چەپى ئەسپەكە وەك جارانى لێدێتەوە. چوارەمين

شا دەستور دەدا قاپێوانەكە بێنن. زەردەشت داواى لە فەرمان بدات قاپيەوانى ماڵەكەى بهێنن. 
ڵی خۆشبێت بە مەرجێك لە راستى بەوالوە  وە شا كرد كەوا پێشەکی لە قاپيەوانەكە ببورێت

و پەلە پيسانە هيچ نەبێژێت. ئەوسا ڵی دەپرسێت كە ئەو هەموو كەل
ئەوسا زەردەشت  .ێتوورەكەى. قاپيەوانەكە ناچار دەبێت كە ِراستى بلێژگەيشتونەتە  چلۆن

ەوە جيادەبێـتەوە. ئەسپە ِرەشەكە، بە يدەستدەكات بە دوعا كردن تا دەستى چەپى ئەسپەكە لە سك
و ناوچەوانى زەردەشت ر لۆق. شا زۆر دڵخۆش دەبێت، هەلێدەستێواپرتاو هەلێدەستێتە سەر چ

فەرمان  و داواى لێبوردنى لێ دەكات بۆ هەڵسوكەوتى ئەو دواييەى. گوشتاسەب،ماچ دەكا
و سزاى دەردەكات، چوار لەو کەسانەى بونەتە هۆى بە دي هێنانى ئەو كارەساتە هەلێواسن

و بە گيان شاژن وە ئەسفەنديار بەدڵ ،شا ،و چەپەڵی خۆيان وەربگرن. ئەمجاكردارى ناشرين
و و تواناى خۆيانهەموو هێز ، وەباوەِريان پێهێنا ، وەپەرستيان پەسەند كرد يەكتا ئاينى
و و بونە باشترين پالێپشت بۆ زەردەشتيشوەرەكەيان خستەگەِر بۆ باڵوكردنەوەى ئەم ئاينەك

 پەيامەكەى.

ئەوەى لێرەدا شايانى باس بێت، ئەوەيە كە بەگوێرەی باوەِرى نووسەرى كتێبى )شش هزار 
پ.ز، دوو هەفتە پێش دەستپێكردنى وەرزى بەهار،  1725ساڵ تاريخ( گوشتاسەب شا لە ساڵی 

و گوشتاسەب ێژى نێوان زەردەشتووتو، وئاينەى پەسەند كردووە. بەگوێرەی ئەو نوسينە ئەم
 شا نزيكەى دوو ساڵی خاياندووە.

پاش ئەوەى گوشتاسەب شا باوەِرى بە ئاينى خواپەرەستى هاورد، داواى لە زەردەشت كرد كە 
وا لە ئاهورامەزدا بێتەدى. لەبەرئەوە بە زەردەشتى گوت كە دا ێتدەيەو چوار ئارەزووى هەيە

 بكات تا ئەم داوايانەى بۆ بێنێـتە دى.

 يا داخوازييەكانى بريتى بوون لە: ،داواكاريەكانى

 و لە پەساڵندا شوێنى لەکوێ دەبێت.بۆى ئاشكرا بێت پاشەرۆژى چلۆن دەبێ یەکەم /

بەتايبەتی لە كاتى جەنگدا، بۆئەوەى زێتر   بە هيچ جۆرێك تێغ لەشى نەبرێت، دووهەم /
 پەرەستى.يەكتائاينى ەىو هەوڵ بدات بۆ باڵوكردنەوبتوانێت تێبكۆشێت

 دەربارەى غەيبەوە زانيارى تەواوى پێبدات. سێهەم /

 داخوازيشى ئەوە بوو كە هەرگيز نەمرێت. چوارەم /

يەى تەنيا يەكێكيان و ئارەزووزەردەشت لە وەاڵمى شادا پێ گوت، كە لەم چوارداخوازى
هەلبێژێرێت، چونكە ئاهورامەزدا هەرگيز ئەم چوار بەهرەيە بەيەك كەس نادات. )شا( گوتى 



گەرەكمە بزانم پاش مردنم شوێنم لەکوێ يە. پاشان زەردەشت لە ئاهورامەزدا دەپارێتەوە ئەم 
وەيەكى ئارەزووەى گوشتاسەب بە دي بهێنێت. بە فەرمانى ئاهورامەزدا، زەردەشت خواردنە

خەوى  ،و دەيدا بە شا بيخواتەوە. پاش ئەوەى شا خواردنەوەكە دەخواتەوەتايبەتى دروست دەكا
وێرادا جێگەى و بەرەو بەهەشتى بەرين دەِروات وە لەو ِرەوانى لە لەشى جيا دەبێتەوەلێدەكەوێت

دار خۆى دەبينێت. بەگوێرەی داستانەكانى زەردەشتييەكان، ئاهورامەزدا زەردەشتى ئاگا
بەتايبەتی ئەو كارەساتانەى   كردۆتەوە لەو شتانەى كە لە پاشە رۆژدا روو دەدەن وە دێنە دى،

هەروەها دەربارەى پەيدابوونى پەيامبەرانى پاش خۆى،  ،پەرەستيدا دێتيەكتا كە بەسەر ئاينى
. و نيشتمانى خۆيانو دەربەدەربوونى پەيڕەوانى ئاينەكەى لە ديارسەبارەت بە ئاوارە بوون

و لەناوبردني پەيرەواني زار وو خاپوركردني زەويدەربارەى هێرشي ئەسكەندەري مەكدۆني
و بآلوبونەوەي ئايني ِراستي، هەروەها دەربارەي دوبارە پەرەسەندنەوە

و ِروخاندني و هێرشي عەرەبەكانلەسەردەمي ئەردەشێري ساساني يەكتاپەرەستى ئايني
 ان، زانياري تەواوي داوە بە پەيامبەرەكەي.ئاتەشكەدەو ئازارداني زەردەشتييەك

و گشت و پشوتن كوِراني گوشتاسەبو شابانو ئاتوسا، ئەسفەنديارگوشتاسەب شاي كەياني
و لەوەزيراني و فرەشوشتەر كە دوو براي داناو ژير بوونئەنداماني خێزاني شا، جاماسب

اندا ئامادە بوون، گوشتاسەب بوون، لەتەک هەموو ئەو زاناو ژيرانەي كەلە كۆِرەك
 اپەرستيان بە دڵو بە زمان پەسەند كرد.يەكت ئايني

ساڵ بوو، پاش ئەمە، هەموو خەڵکي ناوچەكە، هاتنە سەر  42لەم كاتەدا تەمەني پەيامبەر 
و . ئەم ئاينە، لە ناوچەش تێپەِري كردو بەرەو ميللەتاني دراوسێش بآلوبۆوەيەكتاپەرەستى ئايني

 تەشەنەي كرد.

ەدا، تۆرانييەكان هێزو توانايەكي يەكجار زۆريان هەبووە، كەيانييەكان باجيان دەدا بە لەو کاتێن
تۆرانييەكان. ئەرجاسەب شاي تۆران، فرە لەوە زوير بوو كە گوشتاسەب دەستبەردار بووە لە 

و باوەِري بەم ئاينە تازەيە هێناوە. نوێنەرێك دەنێرێتە سەريەئايني دێريني بابوباپيراني، و
 و بگەِرێتەوە سەر ئايني خۆيان.واز لەم كردارەي بێنێتي پێدەدا كەدەستور

و دەربارەي ئەو هەِرەشەيەي و زاناكاني ناوچەكە كۆدەكاتەوەگوشتاسەب شا، پياوە گەورەكان
 تۆرانيەكان گفتوگۆيان لەتەكا دەكات....

و قبولێكردني ستەم، و باج دانو خاوەو دەبێژێ كەوا سەرانەزەردەشت، لەو كۆِرەدا ئامادە دەبێت
و بێدادي كورت بكرێتەوە، ئادەميزاد هەرگيز و دەبێ دەستي ستەمكاريكارێكي ناِرەواو ناشايستە

 ودەبێ ئازاد بژي روێڤو سەرانە بەكەس نادات. مو ئارەزوو ئازادي باجبەويستي خۆي
 كات.ب و خۆي ِرێگەي ژياني خۆي دياريلەپێناوي ئازاديدا بجەنگێت



گوشتاسەب شا، بەهۆي  هەموو زاناو پياوەگەورەكان پشتگيريان لەوتەكانى زەردەشت كرد.
 و پێي ِرادەگەيەنێ:پەيامنێرەكەي ئەرجاسبەوە وەاڵمي نامەكەي دەداتەوە

و هەروەها خێزانەكەم اوە گەورەكان".... ئەگەرچي گشت كوِرەكانم، براكانم، كەسوكارو پي
و دەستبەرداري نابم. ئەو شتەي لە بكوژرێن، هێشتا من پەيڕەوي لەم ئاينە پاكە دەكەم

 ئاهورامەزدا وەرمگرتووە لە دەستي نادەم. "

سوپا ئامادەي جەنگ دەبێت دژي ستەمكاران بۆ ئازادي وەدەسهێنان. شەِر زۆر زۆري 
ييەكان سەركەوتو بوون، تا ِرۆژێ لە ِرۆژان، گوشتاسەب شا خاياندووە. هەميشە سوپاي كەيان

 لەتەک زۆربەي زۆري سووپاكەي لە شار دەردەچن )گوێيە بەرەو ناوچەي سيستان دەچن(.

و دەكەوێتە و هێرشێكي كتوپِر دەكاتە سەر بەلخئەرجاسەبي تۆراني، ئەمەي بە هەلزانيوە
 جەنگێكي خوێناوي لەتەک ئەو سوپا كەمەي كەلەوێدا مابونەوە.

زەردەشتي پاك، مەردانە سەركردايەتي ئەو سوپا كەمە دەكات. بەآلم سوپاي دوژمن بێشومار 
 بوون.

سوپاكەي بۆ دۆزينەوەي چارەسەرێكي ئەو بارو دۆخەي زەردەشت لەتەك هەندێ لەسەرداراني 
نە سەر ئاتەشكەدەكەو ئەمانيش دەكەەكان هێرشينە نێو ئاتەشكەدەي شار. تۆرانچئالێۆزە دە

بەرەنگاريان دەبنەوە. يەكێ لەسەردارەكاني تۆرانييەكان بە ناوي توربراتور )براتركرش( 
مِرۆڤە پاكو دانايە كە بوبوە چرايەك بۆ هەلي لە پەيامبەري خوا هێناوەو توانيوێتي كە ئەو 

 و هەموو جيهان ِرووناك بكاتەوە، شەهيد بكات.ئەوەي تاريكە شەوي کۆمەڵگاكەي

پ.ز بووە. حەزرەتي زەردەشت  583ي مانگي بەفرانباري ساڵي 5ئەو ِرۆژە شومە، ِرۆژي 
ي ئەويني ِرۆژ بووە كەِرۆحي پيرۆزو نەمري بەرەو ال 40و ساڵ 77لەو كاتەدا تەمەني 

 دەكات. زِراستەقينەي خۆي پەروا

لەم شەِرەدا، لوهراسەب )باوكي گوشتاسەب شا(، ئەويش شەهيد دەبێت، )لوهراسەب، كاتي 
خۆي لە شايەتي كەنارەگيري كردبوو بۆ كوِرەكەي( كاتێك هەوالێ دەگاتە گوشتاسەب شا، بە 

و خاپور، ئاتەشكەدە وێرانرپەلە خۆي دەگەيەنێتەوە )بەلخ(. بەآلم كارلەكار ترازا بوو، شا
 و ِروخابوو... زەردەشت شەهيد كرابوو....سوتاو

وا بە تۆرانييەكان دەكەن كە هەتا و لەشكرەكەي بۆ تۆڵە سەندني زەردەشت، كارێكيگوشتاسەب
هەتايە ئيدي نەوێرن بەرەو ئەو دەڤەرە هێرش بەرن، هەروەها دەگەرێت بەشوێن بكوژي 

 و لەناويدەبێت.پەيامبەر



و دەبێتە جێنشيني پەيامبەر، پاش شەهيدبووني پەيامبەر، جاماسەب جێگەي دەگرێتەوە
واي بەجێهێشتووە، تا ئێستاش كە هەزاران و پەندو ئامۆژگاريزەردەشت، لە پاش خۆي كتێب

ساڵي بەسەردا چووە، هێشتا زاناو داناكاني هەموو اليەكي جيهان سوودي لێوەردەگرن. ئەو 
و وتەي چاک، ئەوسااينابوو بۆ بآلوكردنەوەي ئاينەكەي، بيروكرداروسێ بنچينانەي ئەو د

و بەهێزترين كۆڵەكەن بۆ دروستكردني کۆمەڵگايەكي و بۆ هەميشە، باشترينئێستاو هەتا هەتايە
 بەختياري جيهاني.

 ئارامگاي زەردەشت

ەياني بێگومان لەشارێكي گەورەي وەك )بەلخ(ي ئەوسەردەمە، كەچەندين خونكاري گەورەي ك
وەك گوشتاسەب شاي تێدا بووە، دەبێ گۆِرستانێكي تايبەت بۆ گەورەپياوان بوبێت. هەروەكو 

و شار لە داگيركەرەكان پاكدەكاتەوە، گوتمان، پاش ئەوەي گوشتاسەب شا دەگەِرێتەوە بەلخ
 و پياوە گەورەكاني لەو گۆرستانەدا ناشتبێت.و لوهراسەببێگومان دەبێ جەستەي زەدەشت

ي هيجريدا بە 610)فچائل بلخ( كەلەاليەن ابوبكر عبد هللا بن داود البلخي لە ساڵي كتێبي 
ي هيجريدا 676عەرەبي نوسراوە، وە لەاليەن عبد هللا بن محمد بن قاسم الحسيني لە ساڵي 

وەرگێراوەتە سەر فارسي )ئەم كتێبە حەوت ساڵ پێش هێرشي جەنگيزخاني مەغۆل بۆ سەر 
و تيايدا دەبێژێت كە ئەوکاتەي لەم كتێبەدا باسي شاري بەلخ دەكات شاري بەلخ نوسراوەتەوە(

و گەورە پياواني ئەو سەردەمە، عەرەبەكان ئەم شارەيان داگيركرد، ئارامگاي شاكاني كەياني
و... جێ نزرگەي خەڵک بووە. بەآلم پاشان و جاماسەببە تايبەتي گوشتاسەب شاو زەردەشت
و اري ئەو پياوە گەورانە، ناوەكانيان گۆِرا بۆ ئەيوب، هابيلبەهۆي دەمارگيري عەرەبەكان مەز

و... )لەوانەيە ئەو پيالنە، كاري ئێرانيەكان خۆيان بوبێت بۆئەوەى ئەو مەزارانە حەزرەتي ئادەم
و خاپوركردنيان ِرزگاريان بكەن( ئارامگاكان تا كاتي هێرشي وێرانيو لە دەستبپارێزن

و جێي ِرێزي خەڵک بووە، كە ئەويش وەك ەشكۆمەندي مابۆوەمەغۆلەكان بۆ سەر ناوچەكە، ب
 هەموو شوێنەكاني ديكە لە اليەن مەغۆلەكانەوە خاپور كرا.

ئەوەي شاياني باسە لەو كتێبەدا، ئەوەيە كە بە شاري بەلخ بێژراوە )مدينة الجبارين 
 لەو كتێبەدا هاتووە كە عبد هللا بن عمر گوتويەتي: .والمتكبرين(

لم يكن  .نة الجبارين والمتكبرين وهي ثانية مداين الدنيايدينة يقال لها بلخ، وهي مد"بالمشرق م
والثانية مدينة بلخ بناها  (.اوقلها ) قبلها مدينة اال مدينة بناها آدم علية السالم بارض الهند يقال

وقبره في ميدان يقال لها ميدان طشتاسب، التاهم العذاب قبال، ولكن يدفع هللا  .قابيل قاتل هابيل
 البالء عن تلك المدينة بذلك القبر".

 واتە:



و ".... لە دەڤەري ِرۆژهەآلتدا، شارێك هەيە پێي دەبێژرێ بەلخ. ئەم شارە، شاري زۆردار
چ شارێكي تر نەبووە جگە لوت بەرزەكانە. ئەم شارە دووەمين شاري جيهانە. پێش ئەم شارە هي

. (ئوق) و پێي دەبێژرێەرزەميني هيند دروستي كردووەسلەو شارەي حەزرەتي ئادەم )د.خ( لە
دوهەمين شار، هەر ئەم شارەيە كە قابيل بكوژي هابيل دروستي كردووە. ئارامگاي هابيل لەم 

كو ەگەرو لەگۆِرەپانێكدايە كە پێي دەگوترێت گۆِرەپاني گوشتاسەب، و ئەشارەدايە
و شكۆمەندي ئەم خاكە پيرۆزە نەبوايە، لە مێژەوە بوو دوچاري ئەشكەنجە رێێزوحورمەت

 بوبون. بەآلم خواي گەورە بەبۆنەي پيرۆزي ئەو ئارامگايە، بەآل لەو شارە دوردەخاتەوە. "

هيجري( بێژراوە كە گوتويەتي، مەزاري  110 – 21هەروەها، لەزماني حەسەني بصري )
و لەتەك )زەردەشت( لە گۆِرستانێكە لە گۆِرەپاني )سەرتەل( لە شاري بەلخحەزرەتي ئەيوب 

 گوشتاسەب پێكەوەن.

و گۆِرەپاني مەزاري گەورە شاري بەلخ ،و شاياني باسە ئەوەيە كەئەوەي پتر سەرنج ِرادەكێشي
و لەكاتە تايبەتيەكاندا وەك ِرۆژي شەشي پياوەكاني جێ نزرگەو كەعبەي زەردەشتيەكان بووە

اكەلێوە )ِرۆژي لەدايكبوني زەردەشت(، بۆ زيارەت دەچونە ئەوێِرا. ئەم دەنگو باسانە تا خ
 سەدەي شەشەمي كۆچي، لەاليەن نوسەرو مێژوو نوسەكانەوە باسي لێدەكرا.

 هيجري( دەبێژێ: 156ابو عبد الرحمن عبد هللا بن شوژب البلخي )

مۆغەكان بوە، ولە ِرۆژي نەورۆزدا ونزرگەي وابووە" بەلخ لەاليەن عەجەمەكان وەك كەعبە
و شازادەكان بۆ وشام، پياوە گەورەكانخەڵکێكي زۆر لە تخرستان، هند، تركستان، عراق

 و خۆشي رادەبوێرن. "و ماوەي حەوت ِرۆژان بەچەژنزيارەت بەرەو ئەو ئەو شارە دەچن

ەزاري زەردەشت و لەوێرادا لەسەر مدەبێژرێت كە حەزرەتي ئيبراهيم )دخ( چۆتە شاري بەلخ
 نوێژي كردووە.

 لەم بارەيەوە پيغەمبەر محمد )د.خ( دەفەرمێت:

)مر ابراهيم خليل هللا صلوات الرحمن عليە بـ)بلخ( حتى صار  :وهو ما قال رسول هللا )ص(
باالسبريس وهي ميدان مدينتها . فقال للملك الذي كان معە وهو الملك الموكل باالرض واسمە 

اخرى صرصرمائيل( ما هذه البقعة؟ فقال ياخليل هللا انزل فانها بقعة  صلصائيل )وفي روايات
فنزل ابراهيم عليە السالم من جناحيە وقت صلوة الفجر وصلى  .مباركة يكون فيها قبر نبي

فلما سلم التفت الى بلخ فقال: اللهم اعزز، وفي راويە غرز أنهارها وأثمر أشجارها  .ركعتين
 (.وبارك عليها واكثر فقهائها



وگرنگە ئەوەيە كە ئەو مەزارە )كە بێگومان وتەيەدا سەرنج ِراكێشئەوەي بۆ ئەم باسە، لەم
چي ئەوانە رمەزاري زەردەشتە( زۆر لە پێش حەزرەتي ئيبراهيم بووە، خۆي لە خۆيدا بەرپە

 و ئيبراهيم يەك كەس بوون.دەداتەوە كە دەبێژن زەردەشت

 وتەكانیدالە سیماو ِروخساري زەردەشت بیرو

و و بڕێ لەو داستاننيەتي لەدايكبونۆكورتەيەك لە ژياني زەردەشت، سەرگوزشتەي چ
 باسمان كرد. ،ئەفسانانەي كە دەربارەي ئەو پەيامبەرە مەزنە نوسراوەتەوە

و ئامانجێكي تايبەتي زەردەشت، هەر لەسەرەتاوە كە خەريكي ِراگەياندي پەيامەكەي بوو، ِرێباز
لە چونيەتي  كاني هەمووي دەربارەي چۆنيەتي وەديهێناني ئەو ئامانجانە بووە.هەبوو، سروودە

وتێگەيشتني ئادەميزاد، وبيرو داناييو بەهۆي هۆشهاتنە ئاراي چاکەو خراپەوە دەستپێدەكا
و و دروستي دامەزراندووە. خەڵکي هانداوە بە هۆي ئازادي هەلێبژاردنِرادەي ِراستي

 و سازەندەبن.، خەريكي كاري خاسويستي خۆيانەوەوئيرادە

و ئەفسانەو دابونەريتى ِروخێنەرو كۆنەپەرستى بن داواى كردوە كە دژى بتپەرستى هەروەها،
و بير خاس لە کۆمەڵگادا سەركەوتوو بۆ ئەو ئامانجانەيە كە مرۆڤى راست كردار ئەمانە گشتيان

هەرگيز ئەوە نەبووە كە بەو  بن. زەردەشت، مەبەستى لە پەرستنى ئافەريدەگارى تاكو تەنيا،
و بكات، چونكە دەزانيت كە ئەو نە پێويستى بە نوێژ ێو خۆشحالهۆيەوە ئاهورامەزدا رازى

و نە پێويستى بەوە هەيە كە وێردى ئافەريدەكانى خۆى هەيەوو پارانەوەنيايش
و ئامانجى ئاينى يەکتاپەرستی الى مەبەست ،يناسنبخەڵک

 .و..سوودبەخش ر،هەلێسورێنە ،مرۆڤى كارا ،ميزادەئادە ىپەروەردە ،زەردەشت

پِر بەدەم هاوارى كرد،ئەى ئادەميزاد  ،و پێنج سەد ساڵ لەمەوبەرپتر لە سێ هەزار ،زەردەشت
بەهرە لەم نيعمەتە معنوييە وەربگرە كە ئافەريدەگار  وو بيرت هەيە، سوودو هەستتۆ هۆش

و بە، ويژدانى پاك فەرزانە و مرۆيەكىپێى داويت، بگەرێرەوە سەر رەسەنێتى خۆت
و ژيانت، دورەوپەرێز بە لە دابونەريتى خۆت بكەرە مەشخەڵی رێ رۆشەنكەرەوەت ىرۆشەن

و لەرێگەى راستى ،ستكەرو دروكە بە كاروكردارى خاس دڵنيابە .و زيان بەخشنارەسەن
و و كارش دەكەێت. پشت بە خۆت ببەستەوە و خۆشرازى تلە خۆ رئافەريدەگا ،هەقىياسا

بانگەوازێكى ديكەى زەردەشت .و نيزيكبونەوە لە ئافەريدەگارپيشەت بكە بە ئامراز بو گەيشتن
ەى بۆى تەرخان ئەم ژين ، وەو بەهرە لە خۆشييەكانى ژيان وەربگرينپێويستە سود ،ئەوەيە كە

تەنيا  ،كردوين بە باشترين شێوە بەهرەى لێوەربگرين. هەروەها پێمان رادەگەيەنێت كە
و رێى چەوتيان نوئەوانەى بە هەڵەدا چو ەئەنجامدانى كارى خاس بەس نييە، بەڵکو پێويست

و دروست. زەردەشت كەسێيەتييەكى راست ىێرِ  و ئامۆژگارى بخەينە سەرگرتوتە بەر بەپەند
و ئيلهامى بە بيردا دەهات كە بە شێوەي پەيامێك بەخەڵکى توانا بوو، پەيامبەرێك بوو كە وەحى بە



و و دروستى ئامۆژگارى دەكردكەوتوو بو، بە راستىێكەسێيەتييەكى ئاكارى هەل ،رابگەيەنێت
 و فريوو قسە هەلێبەستن بوو.دژى درۆ

تترين زانيارى دەربارەى كەسێيەتى ئەم و راسگەر عەوداڵی ئەوە بين كە باشترين ئێستا كونێ، 
و باوەرى و هەستپەيامبەرە بزانين،دەبێ فرە بەووردى لەووشە بەوشەى گاتەكان بكۆڵينەوە

سروودى   ئەو پياوە نەمرەى مێژوو لەنێو ئەو سروودانەدا بە دەستبێنين. لەيەکەمين
ى يارمەتى لێدەكات كە ياريدەى و داواگاتاكاندا،دەبينن كە زەردەشت پەنا دەبێتە بەر ئاهورامەزدا

و ئارامى لەنێو خەڵکيدا باڵوبكاتەوە. ئەوسا باسى و باوەرييەوە، خۆشىبدات تا بە هەموو بير
 و دەبێژێ:و مەرامەكانى خۆى دەكائامانج

 ..م بۆ خزمەتكردنى تۆ ئەى ئاهورامەزدا.كە رادەپەرِ  مئەو كەسە ،زەئ...

زەردەشت لەبەرنامەكانيدا، بەگوێرەی بۆچونەكانى دەربارەى ئاكارييەكانەوە دەزانێ 
وت پێكەوە دەتوانن ئامانجەكانى بەديبێنن. جعنوييەكان هەردوو هاوەو مكە،رووداوە مادى

لەبەر ئەوە بە چاوى سوكايەتى ناروانێتە هيچ اليەنێكيان، دەزانێت هەردوو پێكەوە دەتوانن 
 و شۆرشى كۆمەاڵيەتى بن.تەواوكەرى گۆرين

 بێژێ..دە

و فێريان دەكەم كە راستى بكەنە مووزەم تيامابێت خەڵکى هاندەدە. وەو توانام هەبێتتاهێز...
 ..و راستگۆبن.پيشەيان

لێرەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە ئەم پەيامبەرە كە ئەويندارى مرۆڤايەتييە، كەمتەرخەمى  
لە رێى راست اليانداوە بەڵکو هەوڵ دەدات كە هەمووان  ناكات بەرامبەر ئەو کەسانەى كە

 و دروست.بخاتە سەر رێى راست

 :بێژێدە

و خراپەكاران بەرەو ئەو كەسەى كە لە و بەهۆى ئەم ئاينەوە، گومرايانهيوادارم بەزمانى ئەقل
 ،ميان بكەيو رێ نماهەمووان مەزنترە رابكێشم

انى وەرِ  وو چاکە بەسەر رۆحدادپەروەرێتى ەىهيواو گەشبينى بە پاشەرۆژ وە باڵوكردنەو 
دەكانيا خۆى وو لە سروبەسەريادێتىەكى كاتيەش بينيرەدەشتدا زاڵە. هەر چەندە جارجار رِ ەز

و . هەر چەندە پەيرەوان بێتەوەبەاڵم نابێتە هۆى ئەوەى باوەرى بە پەيامەكەى كەم ،دەنوێنێ
و وازە بەرامبەر بەهێزى چەتەهێزى بەرگريشيان ال وەاليەنگرانى ئاينەكەى بە ژمارە كە من،

دەست  و نەترس،و خاوەن باوەروورە بەرززنەكان، بەاڵم زەردەشتىۆو درپياو كوژ
رس داوايان و بێتو بە دەنگى بەرزو دەچێتە نێو خەڵکەوەهەلێناگرێت ملمالنێ وتێكوێشانلە



ودەكاندا، وو ئاهورامەزداى تاكوتەنيا بپەرستن. لەنێو سرراست ىلێدەكات بێنە سەر رێ
راژەى ئەم دوو  .و قسەيان بۆ دەكاتووتار هەيە كەوا پێشاندەدا زەردەشت لەنێو خەڵکدايەدوو
ەكان لە پاشاندا لە باسى گاتاكاندا دەقى سروود ، وەچاو بەر ووتار دەخەينەە وەك دوودووسر

 :ِروو دەخەينە

 30ەسنا هات ی ووتارى یەکەم:

وە بۆئەوەى گوێ لە قسەكانم بگرن، دەربارەى ئەو تەو كۆبونەئێوە كە هاتونەتە ئێرە ))...گەلۆ،
بابير لە  ،دوو شێوەى ژينە قسەتان بۆ دەكەم،گوێم بۆ رابگرن. ئەو کەسانەى گوێيان لێمە

و و ستايشى ئاهورامەزدا دەكەم بۆ ئەو هەموو چاکىسوپاس .و هەڵيسەنگێننقسەكانم بكەنەوە
بە بيرێكى رۆشەن تێى  م شل بكەن.و رووناكييەى پێى بەخشيوين. گوێ بۆ قسەكانراستى

و رێگەى خۆيان هەلێبژێرن. ئەمەيە و پياو دەبێ بە بيرى خۆيان راوێژ بكەنبروانن، ژن
 ئامۆژگارييەكانم:

و ماناى پەيدا كرد، دوو و بوون هاتە كايەهەر لەو كاتەوە كە ژيان ،بوونى ئادەميزادا لەتەک
ووتارو گەوهەرە يەكێكيان خۆى لە بير ت لەتەکيا دەركەوتن. ئەو دوووگەوهەرى هاوجو

لەنێو ئەو دوو  .و كردارى خراپ بوووتەوئەوى ديكەيان بيرەكردارى خاس نوێند، و
نە رێگەى  ،بژێرنێگەوهەرەدا،خەلك بەداوەرييەكى ژيرانە، دەبێ رێگەى چاک هەل

ە تا رۆژى يالنێم ملمئە .و نەبوونيان بە ديهێناهەر كە ئەم دوو هێزە يەكيان گرت، ژيان .خراپ
و بەختەوەرى لە هەردوو جيهاندا بۆ کەسانێك پەساڵن بەردەوام دەبێ.لە پاشاندا ژيانى خۆشى

و رێگەى راستيان هەلبژاردووە. ئەوانەى كە رێگەى ناراستيان دەبێت كە خاسترين بير
 و درۆيان كردۆتە پيشەى خۆيان، دووچارى خراپترين چارەنوس دەبن. لەنێوانبژاردووەێهەل

و خراپە ىو بونە هاورێو پيسانە نێو رێگەى خراپزدرۆزنەكان خۆيان خ ،ئەو دوو گەوهەرە
و كردارى خاسيان بەاڵم اليەنگرانى رێگەى راستى، بيرى چاک .كردارى خراپ

نەبژارد ێلەنێو ئەم دووانەدا دێوپەرستان )بت پەرستان( ريگەى راستيان هەل .هەلبژارد
بژارد بۆئەوەى ئازارى خەڵکى ێو قينەيان هەلو فريو بوون، رێگەى رقوەعەوداڵی رێگەى درۆ

و تواناى بيرى چاک فريامان هێز ،و شەيداى رێگەى راستينبدەن. ئێستا ئێمە كە عەودالێ
و سزاى گوناە ەن لەئاكامدا دووچارى گرفتارييەكى خراپ دەبن، ودەكەوێت. بەاڵم درۆزنەكا

سزاى خراپەكانيان بدەرەوە. بەم شێوەيە  ،و هۆشخراپەكانيان دەبينن، ئەوسا ئەى خواى گيان
و دۆست ،و بۆ تۆ دەبين، لەو کەسانە دەژمێرێين كە سووودمەندن بۆ ئەم بوونە مەزنەئێمە لە تۆ

و نەمرى و لە جيهانى پاش مەرگدا، ميوانى هەميشەيىهاوتا دەبينئەويندارى ئاهورامەزداى بێ
و دۆش هەرزلێ ،خانە خوێى مەزن دەبين. ئەوسا،لە پەساڵندا ئەوانەى پەيرەوييان لە درۆ دەكرد

اليەنگرانى راستى  ( وەوەهومەن)و هاورييانى بيرى چاکئەو سايەكە هاوبيران ،داماو دەمێنن
و دەچنە كۆشكى ويانە وەردەگرنوئەو گشت چاکانەى كرد)ئاشا( سەردەكەون. پاداشتى 

 و نەمرى.ىيهەميشە



ناردووە، خاس  ىو هۆش بۆتانى گيانرئافەريدەگا ىئيدى خەلكينە، با خاس بِروانينە ئەو ئاينە 
و خۆشى ئەم جيهانە. بە ەنجو فەرمانەكانى بەجێبێنن، برواننە رِ بير بكەنەوە، دەستور

ئەو سايە كە ئەم رێگەيە  ،نەوەێو خراپە بكۆلو سزاى چاکەە پاداشو قوڵەوە لووردبيرێكى
ە تمرۆڤ دەگەيەنێـ ، وەو خۆشىهەلێدەبژێرن،ئەو رێگەيەى جووت يەكە لەتەک ژيانى نەمرى

 ((ئەوێرا.

 :45وهەم: هات وووتارى د

ورونيزيكەوە هاتوون بۆئەوەى گوێ بۆ گوفتارەكانم ود ىئەى ئەو کەسانەى لە رێ ،ئێوەگەل))...
و بژێرن گوێم بۆ رابگرن، بە بيرێكى خاسێو دروستى هەلگەرەكتانە ئاينى راستى ەرابگرن، و

و پاكەوە بِرواننە قواڵيى باسەكە، گەپى من ئاشكراو روونە، ئاهورامەزدا خواى گيان
لە كانگەى دڵتانەوە تێبفكرن وە بير  وو بێهاوتايە، هەر كات بەهۆی هۆشخواى مەزن ،هۆشە

و ئاشكرايە. لە هەموو شوێنێكدا هەيە و تێدەگەن كە ئەو،بكەنەوە بۆتان دەردەكەوێت
و فێلێبازانە، هەميسان بەهۆی فێركردنى خراپە وربن نەوەكو ئەو پێشەوا درۆزنائاگاد ،خەڵکينە

و توشى و چەواشە بكەنچەوتو ژيانى راستەقينەتان لێ و گومرێ بنلە رێ وەدەرتان بكەن
 و گوناهتان بكەن.خراپە

ان بۆ بكەم كە بوونيان لەتەک بوونى تئێستا ئيدى گەرەكمە دەربارەى ئەو دوو گەوهەرە قسە
و و خاسە، ئەوى ديكەيان چەپەلێژياندا هاوجوت بووە. ئەو دووگەوهەرەى كە يەكێكيان پاك

ئێمە هەرگيز پێكەوە نامانسازێت نە لە كەيانى گوت كە ى ديخراپە. گەوهەرە پاكەكە بەو
و گوفتار. و كردارو ئيرادە، نە لە ئاينويستو خواستنە لە فێر بوون، نە لە ،بيركردنەوە

و ئەقڵ  هاتووە پێتان رادەگەيەنم، ئەم شتانەم بەهۆی يەکتاپەرستی ئەو شتەى كە لە ئاينى ،ئێستا
و گوێ رايەڵی ستێتيووتانە ببكەسێك ئەمهۆشەوە لە ئاهورامەزداى داناوە وەرگرتووە. هەر 

و دووچارى هەڵسوكەوتى خۆى لەتەکيا يەكنەخات، لە پاشان پەشيمان دەبێوە ونەبێت
و و راستسەرگەردانى. ئێستا گەرەكمە ئاگادارتان بكەم لە باشترين زانيارييەكانى ئاينى پاك

ر ئەوە كە ئەم زەوييە و هەميشەيى دروستكردووە، هەمەزدايە، كە جيهانى نەمر .دروست
هەروەك باوكێكى ميهرەبانە  ،مەزدا ئافراندووە ،يژۆڵەيەكى پاكى خۆيەتىك باردارە، هەروەك

 .و هەرگيز هيچ كەس ناتوانێت فريوى بداتشتێكە ومەزدا ئاگادارى هەمو ،بۆ جوتياران

، وومو مەزنترينەوە فێر بدەربارەى ئەو شتانەى كە لەو پاكترين ،بكەم ۆدەمەوێ قسەتان ب
لە ئاهورامەزدا وەرگرتووە  مئەمەەدەربارەى ئەو شتانەى كە بۆ خەڵک خاسترين زانيارين، و

و لێوەى فێربووم كە ئەوانەى پەيرەوى لە من دەكەن، ئەو کەسانەن كە بژاردەى ئەومێكە هەل
و كردارى باش لە ئەو رێگەيەى كە بير ،بژاردووەێهەل ئاهورامەزدايانىو خاسرێگەى راستى

 و پەروەردەى دەكات.دەبزوێنێ ،مرۆڤدا دەبوژێنێ

 ێتى.و نەمرمرۆڤ دەگەيەنێتە پايە بەرزێتى ،بيرو كردارى خاس



ئەى  ،خاسترينە ەگەرەكمە قسەتان بۆ بكەم، دەربارەى ئەو كەسەى لە مەزنان مەزنترە، و 
و چاکەى وتەجهاو ،ى ئەو ئاهورامەزدايەى كە بوونى لەتەک خاسيدائەى راستى، دەربارە -ئاشا

لە  ىو رەوانى پاكى خۆيەوە گوێو دانايىبۆ هەمووان دەوێت. مەزدا ئاهورا، بەهۆی ژيرێتى
 .سێتو ڵيان دەبيهەموو ئەو ستايشانەيە كە پياو چاکان دەيكەن

و و ستايشى ئەوم بۆ ئاشكراوپاسو چلۆنايەتى سشێوە ،ئەز كە زەردەشتم، بەهۆی بيرى خاسەوە 
. هەروەها (و كردارى چاکە بۆ بارەگاى ئەووتەوكە بريتى يە لە پێشكەشكردنى بير) روون بۆوە

خاسترينوێنەكانم پێ ئيلهام دەكات. ئەوە كە بەگوێرەی  ،ئەوە كە لە زانيارى بێ پايانى خۆى
ئەو شێوەيەى كە بۆ هەمووان بە  يەو زيانيان بۆ رەچاو دەكات. ئەمەسوود،كردارى هەر كەس

 كار دەگيرێت.

بژێرن، ێو راستى هەلن، ئەوانەى كە چاکىبدوايش دەوو هەن وە لە مەگشت ئەو کەسانەى بوون
درۆ  ِرێگەى و رزگار دەبن. ئەوانەى كەو لە پەساڵندا كاميارو بەختەوەرلەم جيهانەدا شاد

و كامەرانى و لە جيهانى پاش مەرگيشدا شادىو بەاڵيەكى زۆر دەبندەبژێرن دوچارى رەنجێهەل
 ويستى ئاهورامەزاد.ئەمەيە..نابينن.

و وتەی خاسەوە، ئاهورامەزدا لە خۆتان رازىو كردارپێويستە لەسەر هەمووان، بەهۆی بير
كردارە خاسەكانتانە كە دەتوانێ ،و خۆشى هەميشەيىبكەن، چونكە ئەوە مايەى شادمانى دخۆشنو

بەهرە لەو ژينە خۆشە هەميشەييە وەربگرن. لەسەر هەمووان  ەئێوە بگەيەنێتە الى ئەو، و
كەمايەى  بين و عەوداڵی ئەو رێگە راستەو ستايشتى بكەينو سوپاسپێويستە كە بيناسين

و بەهۆی بيرى خاسەوە، داواى لێبكەين كە يارمەتيمان بدات لە رێگەى كار .ەرزگاريمان
و ئاسودەيمان پێ بەخشێت. و پەروەردەى ئاژەڵەوە ژيانێكى پِر لە خۆشىێلێو كشتوككۆشش

و بەهۆی سرودەكانەوە، باوەر بێنين بە مەزنێتى و خۆ بە زلزانينهەمووان لەسەرمانە بێ فيز
بەنرخەكانى خۆى  وچونكە لە تێرۆژە هەرە گرنگ ،و نەمرەو هەيەووەمەزدا ئاهورا، كە هەب
و مژدەى ئێمەى بەهرەمەند كردووە -راستى– و ئاشا- بيرى چاک -كە بريتين لە وەهومنە

لەنێو باوەشى رووناهيەكانى خۆيدا  ،تێ كە لە جيهانى نەمرى پاش نەبوونى ماديداەداوين
 ((جێگيرمان بكات.

كە لە گاتاكاندا  -وتەكانى زەردەشت خۆيەوەلێرەدا بۆئەوەى زێتر بتوانين لە روانگەى
لە  ،و بۆچوونەكانى ئەم پەيامبەر مەزنەو باوەرو بيرو كەسێيەتىو روخسارسيما -باسكراوە

وتە لە گوفتارەكانى دەخەينە كورتى پوختەى چل هەموو بوارەكانى ژياندا پێشان بدەين، زۆر بە
 بەرچاو:

  

                            -1- 



بژاردنى بە پەيامبەرێتى دەگەرێنێتەوە سەر دژە كردارى خۆرسكى ێزەردەشت، هۆى هەل
کۆمەڵگا بەرامبەر بەو بارودۆخە ئالێۆزەى كە هەيبووە لە رووى بوارى رەوشتييەوە. هەروەها 

بۆ چارەسەركردنى ئەو گيرو  ،ويستى خەلكىوبە خواست ،وەاڵم دانەوەى ياساى ئافراندن
 گرفتە:

 ت عەرز دەكات:ۆيو گلەيى خاران سكااڵگيانى گياند ،))ئەى خواى مەزن

 و ئەم لەشە مادييەت بە من بەخشى؟بۆ چى ئەمنت دروست كرد

 و جەردەيى،هەموو شوێنێك پِر بووە لە دزێتى

 و ستەم باڵی بەسەر هەموو اليەكدا كێشاوە.دەستدرێژى 

 ،ىملە تۆ زێتر هيچ كەسێكم نييە،تەنێ تۆ پشتيوان 

   وە بێت،لەم بارە ئالۆزە رزگارم بكات پێم بناسێنە.((كەسێك كە شياوى ئە ،كەوابو 

 1بەندى29يەسناى

  

                        -2- 

و و هۆشى خۆيەوە دەگاتە ئەوەى ئاهورامەزدا )خواى گيانو ئەقلبەهۆی هێزى بير ،زەردەشت
 هۆش( بناسێت:

 ئەوکاتەى كە بە ئەندێشەوە تۆمناسى، ،))ئەى مەزدا

 كە، بۆم رونبووە

 و پاشێنەى هەموو بوونى،سەرەتا ،تۆ

 وە تۆى سەرچاوەى بيرى خاس، 

 وە ئەوکاتەى كە بە ديدى دڵەوە تۆم دى 

 ،ە تۆى ئافەريدەگارى راستەقينەى راستىزانيم ك 

 ((.وە تۆى داوەرى كردارى هەموو خەڵک 



 8بەندى  31يەسنا  

  

                      -3- 

تى ئافراندووە،تەنيا ئەوە يزەردەشت باوەرى بەوە هەيە كەتەنيا ئاهورامەزدايە كە هەموو گ
 داهێنەرى هەموو كەشكەاڵن:

 گەرەكمە بزانم: ،هەيەپرسيارێكم  ،))ئەى مەزدائاهورا

 و ميهرەبانى لەنێو خەڵکيدا ئافراند؟كێ هێزى دڵفراوانى

 و زانيارى خۆيەوە، خۆشەويستى باوكى خستۆتە نێوكێ يە بەهۆى ئەقل

 ە؟ەوزارۆڵەكاني دڵ 

 و هۆشەوە،و عەقلێو هوێش، بەهۆى بيرى خاسئەقڵ  ئەى خواى

 ئەتوێ بە داهێنەرى هەموو شتێك دەزانم.((

 7بەندى  44يەسنا

  

زەردەشت، خوا بە ِرووناكيەكى وەها دەژمێرێت كە، گشت كونو قوژبنى جيهانى بوونى رووناك 
كردوێتەوە. بەواتايەكى ديكە، ئاهورا مەزداى داهێنەر بەتەنيايى گيتى ئافراندوەو هيچ 

 هاوكارێكى نەبووە.

 ەرێكە))ئەو يەکەمين بيرەو

 كە لەسەرەتاوە،لە رووناهى خۆيەوە،

 و جيهانى بوونى رووناك كردۆتەوە.گشت كەشكەڵين

 ،و ئەقلى خۆيەوە ياساى ِراستى بەدى هێناو بەهۆى هۆش

 و ياوەرى بير خاسان بێت.بۆئەوەى هەميشە پالێپشت 



 ئەى مەزدا ئاهورا،كە هەميشە نەگۆرو يەكساني

 ،بەهۆي رۆحى پيرۆزى خۆتەوە 

 ى باوەر لە دڵماندا پتروپتەو بكە.((هێز 

 7بەندى  31يەسناى 

  

هەموو جيهانى بەشێوەو ياسايەكى  -ئاهورا مەزدا –و هۆش زەردەشت دەبێژێت: خواى ئەقڵ -5
 وەها نەگۆر دروستكردوە هەميشە )بوون( لەژێر فەرمانى خۆيەتى.

و هەميشەييەى كە بەسەر گشت )بوون(دا و نەگۆرووردبينئاهورامەزدا بەو ياسا
 فەرمانِرەوايە،دەبێژێ:

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و دڵێكى ِرۆشنەوە ِرووت لێدەكەم،رى خاسبە بي

 لەژێر سايەى ِراستى يەوە،

 ،پێمان ببخشە

 و مەعنەوىپاداشتى ژيانى مادي

 ئەو پاداشتەى كە ئيماندارەكان بەختەوەر دەكات.((

 2بەندى  28يەسنا

  

لەسەر بنچينەى ياساى -لەروانگەى بيرى زەردەشتەوە.ئافراندنى ئەم جيهانە -6
بەهۆى دوو هێزى هاوەل دوانەى )هاوزاد(  -ى ئاهورامەزداوبەوويستِراستى

 دژبەيەكدى،وەديهاتوە:

 ))ئيستا ئيدى،بۆ ئێوە،

 ئەى عەودااڵنى زانيارى،قسەدەكەم،



 وبۆ ئێوە ئەى مرۆ ژيرەكان

 دەربارەى دوو گەوهەرى)دياردە(مەزن،

 هەروەها شێوەى ستايشتى

 وبيرى خاس )وەهومەن(ئاهورا

 وئاينى ِراستى )ئاشا(و زانستى خاس

 تالە ِرووناكى ِراستە قينە تێبگەن،

                 وبەختەوەرى((وبگەنە پلەى پوختەيى

 1بەندى  30يەسنا

  

بەگوێرەى جيهانبينى زەرەشت، ئەو دوو گەوهەرە دژبەيەكەى لەبووندا هەيە،  -7
ى بايەخى )خاس بوون( يان )خراپ بوون(يان يچ كامێكيان بەتەنياتەواوكەرەوەى يەكدين، هي

، و ژير )ئاهورامەزدا( بەشێوەيەكى تەواو سەنگ )چاکە(ى ئافراندووەخواى دانا ،نييە، واتە
و ملمالنێيەى لەبووندا هەيە، و دوبەرەكىبەهيچ جۆرێك )خراپە(ى تێدا نييە. بەالم ئەو دژايەتي

يەكى ديكە، اا خۆى بنوێنێ، ئەوسا )چاکە(و )خراپە( دێنە كايە. بەواتكاتێ كە لەبيرى ئادەميزاد
)خێر(و )شەِر( يا )چاکە(و )خراپە( لەبيرى ئاەميزاد خۆيەوە هەڵدەقوڵێت، واتە زايدەی خودی 

. ەنو گوفتار ِرێى خۆيان خۆشدەكو ئەم دوانە بەهۆى بيرى ئادەميزادەوە، بۆ كردارئادەميزادە
 مەلگاى مرۆڤايەتيدا پەرەدەستێنێت:ۆو خراپە لەنێو كبەم شێوەيە كە، چاکە

 ،))ئێستا

 ئەو دوو گەوهەرە هاوالێ دوانە دژبەيەكە كەهەر لەسەرەتاوە، 

 و ئەوى ديكەيان خراپە،و خەياڵی مرۆڤدا دەركەوتن،و يەكێكيان چاکە دەنوێنێلەنێو بير 

 ،وە لەم دوانە 

 وو دروستى هەلێدەبژێرێتو دانا، ِراستىژير مرۆڤى 

 و بێهۆش خراپە هەلێدەبژێرێ.((نەزان 



 3بەندى  30هات                                           

  

ەِرى بەوە هەيە كە، مرۆڤ ئازادە لە هەلبژاردنى ِرێگەى ِراست يا ناِراست زەردەشت، باو -8
ت. ئەم ئازادى رێبژێێ)چەوت(، واتە بەويستى خۆى دەتوانێ ِرێگەى ِراست يا چەوت هەل

 هەلێبژاردنە دەبێتە هۆى ئەوەى كە بەرپرسياربێت لە جۆرى هەلێبژاردنەكەى:

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 شتم كەو تێگەيبۆم ئاشكرابوو

 و پاكيش لە تۆوەيەئارمەئيتى

 تۆى ئەو ئەقلو هۆشە مەعنەوى يەى جيهانت دروستكرد

 تۆ، ئازادى هەلێبژاردنى ِرێگەت بە خەلك داوە

 تا ِرابەرى ِراستەقينەى خۆيان هەلێبژێرن،

 و لە رابەرە درۆزنەكان دوور بكەونەوە.((

 9بەندى  31يەسناى 

  

زەردەشت، ئادەميزاد بەلێپرسراوى هەلبژاردەى خۆى دەزانێت )چاکە بێت يا خراپە(، و  -9
وتەی هەر كەسێك كە ئاكامەكەى دەبێتە مايەى شادى يا رلەو بواِرەدايە كە ئەنجامى بير، كردا

 تى، دەگەِرێتەوە بۆ ئەو كەسە خۆى:خبەد بە

 بێژان،و ِروودەكاتە ِراست ))ئەو كەسەى ِراستى هەلێدەبژێرێ

 .كۆشكى ِرووناكى دەبێت ،بەندىێو مەلجێگە

 ،و خراپەكارەوە ئەو كەسەى درۆزن 

 تاماوەيەكى زۆر 

 وو زارى پيشەى دەبێتو شيوەندۆش داماو دەبێ 



 لە تاريكيدا دەژى. 

 دووچارى ئاكامێك دەبێت كە

 و خراپەكاريەكانى خۆيەوە پێى دەگاتەوە((وويژدانوبەهۆى ديد 

 20بەندى  31يەسناى                                        

  

و كردارى خاسى و باوەِرى زەردەشت، بەهەشت بريتيە لە پاداشتى كاربە بۆچوون -10
جيهانەدا پاداشت و كردارى خراپى مرۆڤ خۆيەتى كە لەم ئادەميزاد، دۆزەخ، سزاى كار

سزاى خۆى دەبينێت، پاش مردنيش لەتەک رۆحيانەتيدا، هاوو جووت دەبێت. بەواتايەكى  ياوە
بەڵکو ئەمە  ،و دۆزەخى بۆ ئادەميزاد نەخولقاندووەخوا بەهەشت ،بە باوەِرى زەردەشت ،ديكە

لقێنێت، و بۆ خۆى، بەهەشت يا دۆزەخ دەخوئادەميزاد خۆيەتى كە لەم جيهانەدا بەدەستى خۆى
 ك رۆحى خۆيدا( بۆ پەساڵنى دەبێت:ەك خۆيدا )لەتەو پاش مردنيش لەت

 ،))ئەوسا

 ،كە لەسەرەتاى ژياندا 

 ئەو دوو گەوهەرە، لەنێو بيردا گەيشتنە يەكدى، 

 و نەبوونيان هاوردە ئارا.ژيان

 تا كۆتايى )بوون( هەربەم شێوەيە دەبێت كە: 

 ى ِراستى،و باشترين ژيان بۆ پەيڕەوانخاسترين بير

 خراپترين حالەتى دەروونى بۆ اليەنگرانى درۆ دەبێت.(( 

 4بەندى  30يەسناى                                     

  

)گشت  و مەبەست لە ئافراندنى ئادەميزاد بە خەباتى بێووچان دژى درۆزەردەشت، دۆز -11
ى هەركەسێك بۆ خۆى يەکەمين هەنگاوى ئەم خەباتە بريتيە لەوە .خراپيەكان( دەزانێت



و ِراستى بكاتە پيشەى خۆى. ئەمە دەبێتە هۆى ئەوەى كە هێز ەواز لە درۆ بهێنێت، وهەوڵبدات
 و نەوى بِروات:تواناى خراپە )شەِر( بەرەەتواناى چاکە يا )خێر( پتربێت، و

 ))لەم دوو گەوهەرە،

 خراپترين كردارەكان هەلدەبژێرێت، ،اليەنگرى درۆ 

 ئەوەى پاكترين بيرى هەيە، ەو

 بە تيشكى ِروناهى هەميشەيى ِرازاوەتەوە، ەو

 و كردارى دروستەوە،ئەوەى كە بە باوەِرى پتەو ەو

 مەزدا ئاهورا خۆشحالێ دەكات،

 ِراستى هەلێدەبژێرێت.((

 5بەندى  30هات                                        

  

نەت هاريكارى لەتەک درۆزنان وە يا ئاشكرانەكردنيان بە هەڵەيەكى ازەردەشت،تەن -12
 و بەهێزكردنى بەرەى درۆ دەزانێت:گەورەو الوازكردنى بەرەى ِراستى

 ))ئەى ئاهورا، 

 دەكەم:ێپرسيارت ل

 سزاى ئەو كەسەى كە خراپەكارو بەدكار بەهێزو پتەو دەكات

 چي يە؟ 

 دايكەسێك كە لە ژيانەو

 داررگە لە ئازاردانى ِرابەرى دروستكج

 وە دورخستنەوەى خەڵک ڵی،كارێكى ديكەى نييە 

           چ سزايەكى بۆ ِرەچاوكراوە؟(( 



 15بەندى  31يەسنا

  

مل مالنێي مروێڤ دژي خراپەو چەوتى بە خەباتى  زەردەشت،دوا هەنگاوى خەباتو -13
 ێت:و مل مالنێ كردن لەتەك نەياران دەزانييوِروبەِرو

 ))كەوايە نابێ هيچ كەسێك لە ئێوە،

 گوێ بيستى

 و درۆزنان بێت،و گوفتارى خراپەكارانفەرمان

 گومان درۆزنانێچونكە ب

 وێران دەكەن.و گوندو شارمالێ 

 كەوايە،بەرامبەر ئەم جۆرە کەسانە ِراوێستن،و مل مالنێيان لەتەکابكەن.((

 18بەندى  31يەسنا 

  

زەردەشت، لەوخەباتە هەميشەييەى مرۆڤدا مژدەى سەركەوتنى چاکە بەسەر خراپەدا  -14
 دەدات:

 ))ئەوکاتەى كە،

 درۆو خراپە شكست دەخواو تێدەشكێ،

 ئەو کەسانەى بەخۆشناوى تێكۆشاون، 

 ەخاسى ناويان دەركردوە،و ب

 و ِراستيدا،لەكۆشكى پِر لەخۆشى بيرى خاسى مەزدايى

 هيواو ئارەزويان، 

 دێتەدى((.



 10بەندى  30هات                                     

  

زەردەشت، لەو باوەرەدايە كە مرۆڤ لە خەباتيدا دژى خراپە، وە لەپێناوى باڵوكردنەوەى  -15
وئارامى گيان كە بەهۆى كاروكردارى ئەو كەسە ەى بريتيە لە بەختەوەرىراِستيدا، پاداشتەك

 دێتەدى:

 ))خەلكينە، 

و بزانن كە ِرەنجى درێژخايان هەر كاتێك لەم ياسايەى مەزدا بِريارى لەسەر داوە، تێبگەن
 وبەختەوەرى هەميشەيى پاداشتىوبەدكارانە، وەخۆشىسزاى درۆزنان

 و ِرزگارى ِراستەقينە((.ۆى ئەم ياسايەوە دەگەنە بەختەوەرىپەيرەوانى ِرستيە، ئەوسا، بەه

 11بەندى  30هات  

  

بەگوێرەى باوەرى زەردەشت، دوا پاداشتى پەيرەوانى ِرستى بريتيە لە پاداشتى هەموان  -16
پێكەوەو بەکۆمەڵ. ئەم پاداشتە بريتيە لە گەيشتنى گشت مرۆڤ بۆالى ئاهورامەزداو نزيك 

و تێكۆشانى گشت ژى پەساڵندا. )ِرۆژى پەسالن ئەوکاتەيە كە بەهۆى خەباتبونەوەيان ڵی لەِرۆ
و وخاسىو ِراستىواتە هەموو خراپەكان لە ژيانى ئادەميزادا پاك دەبێتەوەمرۆڤ پێكەوە، درۆ

 پاكى تەشەنە دەكاو هەموو بوارەكانى ژيان دەگرێتەوە(:

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم: 

 وبيرى خاسەوە،انايىكەسێك كە بەد 

 تێدەكۆشێت بۆ، 

 وئاوەدانكردنەوەى کۆمەڵگا.باڵوكردنەوەى ئايني رِاستى 

                     وچۆن دەتوانێت لێت نزيك بێتەوەو بگاتە الت؟((كەى 

 16بەندى  31هات 



  

لە ِروانگەى بيرى زەردەشتەوە، ئەهريمەن بريتى نييە لە بونەوەرێكى تايبەتى بەشێوەو  -17
وشەى ئەهريمەن لە زمانى –ِروخسارێكى دياريكراو. ئەهريمەن بريتيە لە )بيرى خراپەكارى( 

ئاوێستاييدا بەشێوەى ئەنگرەمينو هاتووە، ئەنگرە، ماناى ناشيرين، خراپ، پيس يان 
ماناى )بير( هاتووە. كەواتە ئەنگرەمينو ماناكەى دەبێتە )بيرى گومراكردنە. مينو بە

 وگومرا(:خراپ

  

 ))لەنێوان ئەم دوانەدا، 

 وگومراكان، ِراستى هەلێنابژێرن،بير خراپ 

 و دوو دڵن،چونكو لەكاتێكدا كە ِرارا

 تەفرە دەخۆن، 

 ودەچنە ِريزى بير خراپان،

 و قينە،و ِرقوپەنا دەبەنەبەر،توِرەيى

   وە ژيانى خەڵک دەشێوێنن.(( 

 6بەندى  30هات  

  

بە باوەرى زەردەشت، هيچ مرۆڤێك خۆى لەخۆيدا بەخراپى نايەتە دنيا، خراپە لە بيرى  -18 
كرچوكاڵی ئادەميزاد خۆيەوە وەديدێت، بەواتايەكى تر، خراپە، هەلێقەاڵوى سەرچاوەى 

 وندا فەرمانرەوايە، واتە ياساى ِراستى:و تێنەگەيشتنى مرۆڤە لەو ياسايەى كە بەسەر بونەزانين

 وناپاكدا،))لەنێوان مرۆڤى پاك

 كاميان ِرێبازى دروستيان هەلێبژاردووە؟ 

 مرۆڤى داناو ِروناكبين دەبێ 

 و ِرێگەى ِراستيان بۆ ِرۆشەن بكا،خەڵک هۆشيار بكاتەوە



 بۆئەوەى ئەو بێ فەرە الدەرانە نەتوانن 

 ،وگومرايان بكەنخەڵک تەفرە بدەن

 ئەى مەزدا ئاهورا، 

 تۆ بۆ ئێمە 

  مامۆستاو ِرێنماى بيرى خاس بە.((

 17بەندى  31هات 

  

و هۆشيارى زەردەشت، بەختەوەرى كۆمەلگاى مرۆڤايەتى دەبەستێتەوە بە زانيارى -19
و زانايان دەدات، كە ئەو کەسانەى يەكەيەكەى ئەندامانى ئەو گۆمەلێگايە، بۆيەكا، هانى دانا

 ەمە فێريان بكەن:زانياريان ك

 و باالترين پلەى بەختەوەرى،))خاسترين جۆرى پاداشتەكان

 بۆ ئەو دانايە دەبێت، 

 و ئامۆژگاريە پاكەكانم،كە پەيامە ِراستەقينە 

 و نەمرێتى دەبێت،كە خەڵک بەرەو پوختەيى

 بەهەموان ِرادەگەيەنێت.

 مەزدا ئاهورا،

 بەهۆى بيرى خاسەوە 

  هێزو تواناى ئەو کەسانە پتر دەكات.(( 

 6بەندى  31هات 

  



بەبۆچونى زەردەشت، لەبەر ئەوەي خراپە، هەلێقواڵوى بيرى كرچوكاڵی ئادەميزاد  -20
و فێرى و خراپەكاران، دەكرێ پەروەردەخۆيەتى، كەوابو، گشت الدراوان لە ِرێى ِراست

 ِراستى بكرێن.

 ))وە ئەوکاتەى كە،

 ۆيان دەبينن،گومراكان سزاى خ

 ئەوسا، ئەى ئاهورامەزدا،

 شالياريت، بەهۆى بيرى خاسەوە )وەهومەن(،

 بۆيان ئاشكرا دەبێت، 

 وە تێدەگەن كە، 

 و ِرێبازى ِراستى بگرنە بەر.((چلۆنوێز لە ِرێى چەوت بێنن

 8بەندى  30هات 

  

پێوانە دادەنێت  زەردەشت، بيرو هۆشى ئادەميزاد، لە هەموو بوارەكانى ژياندا، بەبێشترين -21
و مرۆڤانى ژيرن كەبەهۆى بيرى پوختەو هۆشى و هەلێبژاردن. تەنيا دانايانبۆ هەلێسەنگاندن

وتە لەتەك وخۆيان، ياساى ِراستى بەدروستى تێدەگەن، وبە هاوئاهەنگكردنى بيروكردارو
ەوەرى و هۆشياركردنى خەڵک، کۆمەڵكاى مرۆڤايەتى دەگەيەننە بەخت)ِراستيدا(، وتێگەياندن

 ِراستەقينە.

 ))ئەى مەزدا،

 ئەو بەختەوەرييەى كەلەژێر سايەى رووناكى مەعنەوى،

 و پاكى يەوە،وە بەهۆى پەيرەوى لە ِراستى

 مژدەيت بە هەردوو دەستە داوە )داناو نادان(،

 وە ئەو بِريارەى كە بۆ مرۆى ژيرو دانا، داوە

 بەهۆى ئامۆژگارييەكانتەوە،



 بۆ ئاگاداريمان، بۆمان ئاشكرابكە،

 بۆئەوەى هەموو خەڵک بەرەو ئايني ِراستى داوەتبكەين.((

 3بەندى  31هات 

  

وپلەو پايەيەكى فرە بەرزو تايبەتى بە باوەرى زەردەشت، بيرو هۆشى مرۆڤ، بايەخ -22
يەكى هەيە. لەبەر ئەوە، پێويستە هەموو كەسێك ئازاد بێت تا پاش ئەوەى هەمە جۆرە ِرێگە

 و هۆشێكى دروستەوە، ِرێگەى خۆى بە ئازادى هەلێبژێرێت:هەلێسەنگاند، بەبيرێكى ِرۆشەن

 ))كەواتە،

 وتەكان بن،گوێِرايەڵی خاسترين

 وە بەبيرێكى رۆشنەوە هەڵيسەنگێنن،

 وە هەريەكە لەئێوە بۆخۆى،

 لەم دوو ِرێبازە، يەكێكيان هەلبژێرن،

 ژى پەساڵن(،پێش ئەوەى ِروداوى مەزن ِرووبدات )ِرۆ

 هەر يەكەتان بەدروستى ئاگاداربن،

   و باڵوى بكەنەوە.((لەم ئاينە تێبگەن

 2بەندى  30هات 

  

زەردەشت، ئازادى دەربِرينى باوەِر، بەمافى ِرەواو سروشتى هەموو مرۆڤێك دەزانێت.  -23
دروستى  وهەر كەسێك دەبێ بتوانێ بەشێوەيەكى ئازاد باوەِرى خۆى دەربڕێ تا بتوانێ ِراستى

 و هەلبژێرێت:هەلێسەنگێنێ

 ))بەم شێوەيە، هەر كەسێك،

 چ ِراست بێژ بێت يان درۆزن،



 چ زانا بێت يان نەزان،

 ئەوەى لە بيرو مێشكيدايە

 و دەيبێژێ،بەشێوەيەكى ئازادانە ئاشكراى دەكا

 و هەر كاتێك كە

 و ِرارايى بوو،ئەندێشە گيرۆدەى دوودڵی

 وە لەنێوان ئەم دوو باوەرەدا حەپەساو قەتيس ما،

 وئەوسا، ئارمەئێتى )بيرى چاکوپوختە( بەدەم هاواريانەوە دێت

 ِرێنماييان دەكات.((

 12بەندى  31هات 

  

زەردەشت، لەوباوەرەدايە كە مرۆڤ دەبێت ئەوەندە ئازاد بێت لە هەلێبژاردنى ِرێبازى  -24
ژيانى خۆى، تەنانەت ئاينى خۆشى بەشێوەيەكى ئازادانە هەلێبژێرێت، واتە هيچ زۆرە ملێ يەك 

 لەهەلێبژاردنى ئايندا نەبێت:

 ))ئەى مەزدا،

 و لەسەرەتاوە كە،هەر لەوساتەوە

 ە،بە بيرو هۆشى خۆتەو

 وهۆشت بۆ دروستكردين،ويژدانوژيان

 وە ِرۆحت كردە نێو لەشمان،

 و ەتوانايى گفتوگۆو كاركردنت پێ بەخشين،

 ويستت كە ئێمە بە شێوەيەكى ئازاد،هەر لەوكاتەوە

   و ِرەوشى ئاينى خۆمان هەلێبژێرين.((باوەِرو ِرێ



 11بەندى  31هات 

  

و خستنيانە سەر ِرێى ِراست، و لەِرێى الدەرانزەردەشت، بۆ ِرێنمايى كردنى درۆزنان -25
و دەم پاراوى وەردەگرێت. تەنێ چەكى دەستى پەيامبەر بۆ سوود، لەهێزى ِرەوانبێژى

 وشێوەى دەربِرينيانە:و دژايەتى كردنى درۆو ناراستى، قسە ِرەوانەكانىبەرهەلێستى

 وپاكى )ئاشا(،))ئەى دياردەى راستى

 كەى بەديدارت شاد دەبم؟

 ەى دياردەى بيرى خاس )وەهومەن(ئ

 وهۆشەوە دەتوانم بتناسم؟كەى بەهۆى دانايى

 وە ئەى ئاهوراى توانا، كەى رێگەى گەيشتنە الى تۆ دەدۆزمەوە؟

 وەكەى زايەڵەى دەرونى مەزدايى دەبيستم؟

 هيوادارم كە

 وتەی پيرۆز )سروودى پيرۆز( وە هێزى دەم پاراوى،بە ياريدەى 

 كەمِرێنمايى گومراكان ب

 وە بيانخەمە سەر خاسترين ِرێگە كە

    و يەکتاپەرستی يە((ِرێى راستى

 5بەندى  28هات 

  

و ڵيان وەِرسەو بێزارە. و هەراو هورياو خوێن ِرێژييەزەردەشت، دژى جەنگ -26
و دلۆڤانيەوە، و چاکسازانى ِراستى، دەتوانن بەهۆى ميهرەبانىلەوباوەرەدايە كە پەيامبەران

 و يەكيەتى لەنێو کۆمەڵگاى مرۆڤايەتيدا وەديبێنن:و دۆستايەتىبرايەتى

 زداى دايەوە:وەاڵمى ئاهورامە -ئاشا-))ِراستى



 وا ناناسملەنێو ئەم خەڵکەى جيهاندا كەسى

 كە بتوانێت ئەم ئازارە لە كۆڵيان بكاتەوە،

 و ياريدەى پياوچاکان بدات دژى خراپەكاران.

 لەنێو ئەم خەڵکەدا،

 ئەو كەسە، دەبێ لە هەموان، بەهێزترو تواناتر بێت،

 تا هەر كاتێك داواى يارمەتى كرد

   دەن.((و ياريدەى بفرياى بكەون

 3بەندى  28هات 

  

زەردەشت، دژى كۆنەپەرستييە، مرۆڤێكى پێشكەوتوخوازە، باوەرى بەوەيە كەبيروهۆشى  -27
مرۆڤ، لەشو گيانى ئادەميزاد، کۆمەڵگاى مرۆڤايەتى، ژينگە، وە بەواتايەكى ديكە 

و خاسترو بەرزتر وئاكارى مرۆڤ، دەبێ هەميشە بەرەو پێشەوەشارستانيەت، فەرهەنگ
 بگۆِردرێت:

 ،))ئەى مەزدائاهورا

 هيوادارم كە،

 خزمەتگوزارى تۆ بين، 

 وە لەو کەسانە بين كەهەموو جيهان وە ژيان نۆژەن دەكەنەوە.

 با:

 و خۆِرانەگرتن دەبێ،كاتێك بيرو هۆش گيرۆدەى سستى

 ِراستى )ئاشا( يارمەتيمان بدات،

    وە بيرمان لە يەكدى نزيك بكاتەوە.((



 9بەندى  30هات 

  

جۆ )معجزە( نييە، گەورەترين پەرجۆى خۆى زەردەشت، باوەرى بە پەر -28
و بيروباوەِريان دەبزوێنێ، دەزانێت، وتەكانى كە دەچێتە نێو ناخى دەرونى خەڵکەوەلەپاراوى

 كە بەهۆى بيرى خاسەوە توانيويەتى بگاتە ئەو ِرادەيە:

 ))ئەى مەزدائاهورا،

 وە ئەى راِستى )ئاشا( و ئەى بيرى خاس )وەهومەن(:

 ئەز، سروودى وەهاتان بۆ دەهۆنمەوە

 كە تائێستا كەس نەيبێژاوە.

 وپاكى )خشە ترا(هيوادارم توانايى مەعنەوى

 لەدەرونمدا پتر بێت، وبەسەر زاتما زالێ بم.

 تكاو ئارەزومان بەديبهێنن،

    و شاديمان پێببەخشن.((وە بەختەوەرى

 3بەندى  28 هات

  

و چاودێرى كردنى، بەيەكێك لە ئاكامەكانى بيرى خاس و پارێزگارىزەردەشت، ژينگە -29
و كارێكى خراپ دەژمێردرێت. بە پێچەوانەوە، چاودێرى نەكردنى بە )ناراستى( و گومرايى

 هەژمار دەكات:

 ))بەِراستى ِرابەرە بەدو بير خراپەكان،

 الێوێزدەكەن،كە گووتارە ئاينييەكان چەواشەو ئ

 و خۆروە بەچاوى ِرێزەوە ِروانينە زەوى

 و گوناە دەزانن.بەكارێكى فرە نارەوا



 بير خاسان بەرەو گومرايى دەبەن،

 وێران دەكەن،وكێلێگەكانوە زەويوزار

   وە دژى بيرخاسان چەك بەكار دێنن.((

 10بەندى  32هات 

  

ەندو ئەفسانەيى دەزانێت. بەنيشانەى زەردەشت، قوربانى كردنى ئاژەڵ، بەكارێكى ناپەس -30
 و گومرايى دەژمێرێ:و دواكەوتويىنەزانين

 ))زۆر لە مێژە،

 (ەكاندا،17( بەهاوكاري لەتەك )كاوى16)گرەهما

 هێزوتواناو بيرى خۆيان،

 وەگەرخستووە،

 و بيخەنە داوەوە.بۆئەوەى پەيامبەرەكەت وەِرس بكەن

 ئەوانە،

 و گومرايان،هێزو تواناى خۆيان لە درۆزنان 

 و دەبێژن،وەدەست دێنن

 و گيرۆدەى خراپەى بكەن،دەبێ هەموو جيهان تێكبدەن

     ( ى نەمر بگا بەدەم هاواريانەوە.((18تا )هوم

 14بەندى  32هات 

  

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#16?
http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#17?
http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#18?


ێكدا و لەهەموو كاتو شوێنِروانگەو ديدى زەردەشت، کۆمەڵگاى مرۆڤايەتيە. ئەو هەميشە -31
وخۆشبەخت بن. هەرلەبەر ئەوەيە داوا لە هەمووان ئارەزوى ئەوەيە كە گشت خەڵک بەختيار

 دەكات كە بەهەموو توانايەكيانەوە، هەوڵبدەن يەكدى بەختەوەر بكەن:

 ))مەزدائاهوراى فرە توانا

 بِريارى داوە كە، 

 كەسێك بەختيارە

 كە خەلكى ديكە بەختەوەر بكات. 

 ئەى ئافەريدەگار، 

 و پەرەسەندنى ئاينى ِراستى،ز بۆ جێگير كردنئە

 داواى هێزو تواناى لەشوگيان دەكەم.

 وباوەِر،ئەى ئارمەئێتى، ئەى دياردەى خۆشەويستى

 ئەو تيشكە يەزدانييەى كە،

 پاداشتى ژيانى پِرلەبيرخاسى يە،

        پێم ببەخشە.((

 1بەندى  43هات 

  

بەتايبەتی ئەگەر  –لە ِروانگەى بيرى زەردەشتەوە، ئاهورامەزدا، هەموو مرۆڤێك  -32
 بەچاوى دۆست تەماشا دەكات: -پەيرەوى ِرێى ِراست بێت

 ))مەزدا ئاهورا،

 و هۆشى تەواو سەنگى خۆيەوە،بەهۆى عەقلێ

 ونەمرێتى،پوختەيى



 و بيرى خاسو توانايى مەعنەوىِراستى

 دەبەخشێتبەكەسێك خەاڵت دەكاو 

 كە لەِروى بيروكردارەوە، دڵی پێببەستن(( 

 21بەندى  31هات  

  

زەردەشت، باوەِرى بەوە هەيە كە، بۆ گەيشتنە دروشمى )ِراستى(، مرۆڤ دەبێ  -33
 وگيانى خۆى لەو ِرێيەدا بەخت بكات:لەخۆبوردو بێت

 ))ئێستا ئيدى زەردەشت،

 وگيان،هەموو لەش

 وە هەلێبژاردەيەك لەبيرى خاسى خۆى،

 پێشكەش بە مەزدا دەكات،

 تورەكانى ئاهورايى،وفەرمانبەرى لەدەسوتەوە خاسترين كردارو

 وە هەموو هێزو تواناى مەعنەوى خۆى،

  پێشكەش بە ِراستى )ئاشا( دەكات.((

 14بەندى  33هات                                        

  

ِرەوا دەبينێ. يەکەمين كەس  -و پاوەوەبە ژن–زەردەشت، مافى يەكسان بۆ هەموو كەس  -34
اوسەرى بۆ كچان دا. بۆ هەلێبژاردنى هاوسەر، تەنيا دوو بوو كەمافى ئازادى هەلێبژاردنى ه

و باش(. لێرەدا ِروودەكاتە كچەكەى مەرجى بنەِرەتى دانا: )ئەوينى پاك( وە )زانيارى تەواو
 خۆى )پوروچيستا( وە پێى دەبێژێ:

 ))ئەى پوروچيستاى ئەسپەنتمان هيچدسپ

 ئەى جوانكەترين كيژۆڵەكانى زەردەشت،



 مەزدا ئاهورا،

 ەكى بۆ هاوسەرێتى تۆ هەلێبژاردووە كە،مرۆي

 پابەندى بيرى خاس،

 و ِراستي يە،وە پاكى

 كەواتە، لەتەك بيرى خۆتدا ِراوێژ بكە،

   و بەزانيارييەكى خاسەوە ِرەفتار بكە.((وە بەپاكى

 3بەندى  53هات 

  

ەيان و مێردايەتى لەوەدا دەبينێت كە هەريەكو ژيانى ژنزەردەشت، بەختەوەرى خێزان -35
 وتەو كردارى خاس:و بيروهەوڵو كۆشش بدات بۆ پەيرەوى لە ِراستى

 ))ئەم گوفتارانە ئاِراستەى ئێوە دەكەم،

 وزاوايان،ئەى تازە بووك

 بەبيرێكى خاس، گوێ بۆ ئامۆژگارييەكانم ِرابگرن،

 و بەكارى بێنن:ويژدانى خۆتان هەڵيسەنگێننوە بەهۆى

 وخۆشەويستيەوە بژين.هەميشە بەبيرى خاس

 وە هەريەكەتان لە ِراستيدا پێشبِركێى لە يەكترى بكەن،

      وخێزانێكى خاس پێكەوە بنێن((تا ژيانێك

 5بەندى  53هات 

  



و پوختە بونى هۆشى مرۆڤ،كە ئاكامەكەى پتەوتر زەردەشت، بۆ بەرزێتى خووِرەوشت -36
وشادى وخۆشىبونى هێزى )ِراستى( و الوازبونى هێزى )درۆ( يە لەجيهاندا،پتەوبونى لەش

 ژيانيش بە پێويست دەزانێت.

 زەردەشت، باسى مردن ناكات، هەميشە بير لەژيان دەكاتەوە:

 ))ئەى مەزدا،

 و دەمێنێو خۆشييەكانى ژيان كە ئێستا بووەو هەيەئاسايش

 وەگشتيان لەتۆوەيە،

 بە ميهرەبانى خۆت، ئەمانەمان پێ ببەخشە،

 وِراستى،وهێزى مەعنەوىوە لەژێر سايەى بيرى خاس

   و بەختەوەريمان پتر بكە((تەندروستى

 10بەندى  33هات 

  

و كاريگەرترين هۆكانى رنگترينزەردەشت، كارو كۆشش لەژياندا بەيەكێك لەهەرە گ -37
و کۆمەڵگا دەژمێرێ. ئەو، كارو كوشش، و بەختەوەرى مرۆڤو شادومانىو پێشكەوتنئاوەدانى

 هاوئاهەنگ لەتەك )ياساى ِراستى( وە هەلێقواڵو لە )دانايى( و )بيرى خاس( دەزانێت:

 ))بەبيرى خاسەوە،

 مەزدا ئاهورا، خۆش وەش دەكەين،

 ئەو كە بەويستى خۆى،

 و كارى بۆ ئافراندوين.شادى

 هيوادارين، مەزدا ئاهورا،

 بەتوانايى خۆيەوە

 هێزى كاركردنمان پێ ببەخشێت،



 و زانستى ِراستەقينەوە،و ِراستىتابتوانين، بەهۆى بيرى خاس

    و کۆمەڵگا.((تێبكۆشين بۆ پێشخستنى خەڵک

 9بەندى  45هات 

  

و پلەبەرزێتى مرۆڤ و دروستى كردار، بەتەنيا هۆيەك بۆ بلێندىزەردەشت، ِراستى -38
و هيچوپوچ و درۆزنان ئەگەرچى خاوەنى تواناو دراويش بن، بەبێ بايەخدەزانێت، گەندەلێ

 دەزانێت.

 و هەژاريش بن، بەشياوى ِرێزگرتن دەزانێت:ئەوانەى پەيڕەوى ِراستين، ئەگەر بێ دەسەاڵت

 مەزدا،))ئەى 

 وخراپەكارانێك كەدرۆزن

 ِروو لەبيرى خاس وەردەگێرن،

 و ئەشكەنجە دەبن.و ئازارتووشى ِرەنج

 وِراستكردەوەكان، كە ئەم كارە ناكەن، گيرۆدە نابن.خاسان

 و هێزوتواناشى كەم بێت،ِراستكردەوە، هەرچەندە هەژاريش بێت

 الى ِراست كردەوەكان، بەِرێزە.

 و خراپەكار، ئەگەر تواناو بەدەسەاڵتيش بێت،درۆزن

    و بێ نرخە((بێ بايەخ

 4بەندى  47هات 

  

 زەردەشت، لەو باوەرەدايە كەچارەنوسى هەركەسێك بەدەست خۆيەتى: -39

 ))ئەى مەزدا،



 بەم سروودە ستايشگەرانە،

 وەلەِريى ِراستى

 وە بەهۆى ئەو كارانەى كەلەبيرى خاسەوە هەلێقەاڵوە، 

 ەرەو الى خۆت دەگەِرێمەوەب

 لەتەك ئەوەى كەدەزانم 

 و فەرمانى پێدەداتويستى خۆم بەسەر چارەنوسمدا زاڵە

 تا ئەوکاتەى بەلوتكەى ئامانجەكانم دەگەم

     هەروا داواكارى زانستى خاسم لێت((

 9بەندى  50هات 

  

زەردەشت، خەڵک ئاگاداردەكاتەوە، دوربكەونەوە لەوکەسانەى پِروپاگەندەى خراپ  -40
و خەڵکى گومِرا دەكەن. لەوباوەِرەدايە كە ئەو جۆرە کەسانە، بەهۆى ئەو قسانەى باڵودەكەنەوە

 و دروشمى ژيانيان، ئالێۆزو چەواشە دەكەن:دەيكەن. بيرى خەڵک

 ))پێشەوا بير خراپەكان،

 وو ئالێۆز دەكەنئاينييەكان ئاوەژووئامۆژگارييە 

 بەئامۆژگارييە هەڵەكانيانەوە،

 و ِراستەقينەى ژيانومەبەستى سەرەكىِرێى ِراست 

 لە خەڵک چەواشە دەكەن. 

 بەم شێوەيە،

 والەخەڵک دەكەن كەدوورە پەرێزبن

 لەخاسترين سەرمايەى ژيان كەبريتيە لە



 وپاكى.و دروستىِراستى

 ستى )ئاشا(،و ئەى ِرائەى مەزدا

 لەكانگەى دڵمەوە سكااڵى خۆمتان بۆ دەردەبِرم،

 وە پەناتان بۆ دەبەم.((

 9بەندي  32هات 

 ـــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــ

ە، كەمتر وەديدەكەوێت. ئايينێك كە بە هيچ و باوەِرە پاكلەنێو ئايينە كۆنەكاندا، وێناى ئەم ئاين
كلۆجێك باوەِرى بەئەفسانە، سيحروجادو، قوربانى كردنى ئاژەڵ، پەرستنى خواى جۆراو جۆر 

 نەبووە.

و هەڵسايە سەرپێ  و بەد دەزانێت. زەردەشتزەردەشت ئەمكارانە هەمووى بەكارى خراپ
و زنجيرى و كۆتۆڤايەتى پاك بكاتەوەِراپەِرى بۆئەوەى ئەفسانەكانى نێو کۆمەڵ لەتەوێڵی مر

و لەمل خەڵکى بكاتەوە. لەنێو چارەسەركردنى بارودۆخە كۆمەاليەتيەكانيدا، ديلێتى بپچِرێ
و بەرەنگاری لەڕووی ستەم دەردەكەوێ. هەروەها ِرێزگرتن لە يەكێتى ڕۆحی جوامێرى

رو باوەِرى مرۆف، يەکتا خێزان، كارو كۆشش، بايەخدان بە ژيانى مادى، ئازادى دەِر بِرينى بي
و.. ئەمانە هەمووى بەشێوەيەكى فرە گەشبينيانە بەخەڵک ِرادەگەيەنێت. دەربارەى پەرستی

االهيات زۆر نەدەچوە بنجوبناوانو قواڵيى باسەكەوە، بەشێوەيەكى تەواو سەنگ، باسى لێنە 
وتەنها تاكدەكرد . بەاڵم زۆر بەِراشكاوى بانگەوازى بۆ خەڵک دەردەكرد كە تەنها خواى 

و مولێكايەتى زەوى، ستەمى پياوە )ئاهورامەزدا( بپەرستن.. هەوڵی داوە كێشەى كشتوكێلێ
و چارەسەرى كێشەكانيان بكات. و ستەم كاران بۆ خەڵک باس بكاتئاينيەكانى ئەو سەردەمە

و دەروێشيو كونجى قەناعەت كردن، و خوا پەرستى لە چوار چێوەى ِرۆژو گرتنداوێن پاكى
 ەدى.نەد

و گۆشەگيرى، الى زەردەشت كارێكى ناپەسەندە. لە فەلسەفەى و تەمەڵیسوالێكردن، بێكارى
و بلێندى، زۆرەكى )جبر( لە ئارادا ويستى مرۆڤـ( خۆيەتى كە دەيگەيەنێتە بەرزىزەردەشدا، )

نيە، زەردەشت مرۆڤـ دۆست بوو، ئەو خوايەى زەردەشت باسى دەكات، لەتەک بيرو زانستى 
 ى ئەم چەرخەشدا دەگونجێ.ئيمِرۆ

و زەردەشت، بەهۆى سروودە دڵرفێنەكانيەوە، داوا لەئاهورامەزدا دەكات كەِرێگەى ِراست
دروست پيشان خەلك بدات. ئيدى نە داواى خۆشى بەهەشت دەكاو نەداوا دەكا كەلە ئاگرى 



دۆزەخ بيانپارێزێ، بەڵکو تەنيا دەخوازێ ِرێگەى ِراستوچاکەيان بۆ ِرووناك بكات. ئاينى خۆى 
 و ئاكارى خەڵک دادەمەزرێنێت.ى چارەسەركردنى كێشەكانى كۆمەاڵيەتىلەسەر بنچينە

وبەئەنجامى بگەيەنێت ئەم بيرو باوەرو هەڵسوكەوتە تەنيا كەسێك دەتوانێ پێى هەڵسێت
و ووردبونەوەوژيرو دانا بێت. پاشكەخاوەنى بيرو هۆشێكى يەكجار بەرزو مەزن بێت

و ِروخسارى بەئاشكرا بۆ هەموان ەسێيەتىووتانەى زەردەشت كە كلێكۆڵينەوەى ئەو چل
 ِرۆشەن بوو، لێرەدا بەپێويست دەزانرێت كە ئەم پەيامبەرە نەمرە، پتر خۆى بناسێنێ.

 دەفەرموێت:

پاش چاوپێكەوتنێكى لەتەك فريشتە )وەهومەن( كە بريتييە لە )سيفەتى بيرى چاکى مەزدا(،ڵی 
و پلەو پايەت سن لە چ بنەماڵەيەكىو ئەگەرە كو لێت بپردەپرسێ ئەى زەردەشت تۆ كێيت

 چييە،وەاڵمت چ دەبێت؟

و زەردەشت دەبێژێ، پێم گووت:پێش هەموو شتێك، ئەز زەردەشتم،تا ئەو شوێنەى توانام هەبێت
و هاوكارێكى بە توانا بۆ هاوەاڵنى و پالێپشتو درۆزنانمپێم بكرێت،دوژمنى سەرسەختى درۆ

 -و ئاواتت چى يە بێژەئەوسا پێى دەبێژێ چيت گەرەكە-ِراستيم

وەاڵم دەداتەوە، پاش ئەوەى دەربارەى ئاينى يەكتا پەرەستى ئاگادار كرام، و پەيامم 
و چارەسەركردنى پێِراگەيەندرا، هەرچەندە لەسەرەتاوە،بۆ باڵوكردنەوەى پەيامەكە

كێشەكان،دوچارى مەينەتى بووم،كارەكە فرە دژوار بوو.بەاڵم ِرێگەم نەدا ترس بەسەرمدا زالێ 
و و هاوبيرێك يارمەتيم بدەيتدا.هەنوكەش داوات لێدەكەم وەك هاوِرێوورەم بەر نەوبێت

و كۆششەكانم سەركەوتووبم،و گۆِرينێكى و كارئەوەندە توانام پێ ببەخشيت كە بتوانم لە ئيش
و ئەوانەى ژيانى و بنچينەيى لە ساختارى ياسايى كۆمەاڵيەتى ئەنجام بدەم.خراپەكارانتەواوەتى

ادەمالێن وە ئەفسانە پەرستەكان وە چەتەو ِرێگرەكان وە ستەمكاران لە ماددى بەرەو خراپە رِ 
 کۆمەڵگادا بخەمە سەر ِرێي ِراست.

ئەمەيە كەسێيەتى زەردەشت،ئەو كەڵە پياوەى مێژوو، كە تەنيا ئارەزووى لە ژيان دا ئەوە بوو 
لە خراپە  و دوورو دروست نيشانى خەڵک بدات.کۆمەڵگايەكى مرۆڤايەتى پاككە ِرێگەى ِراست
 وە دى بهێنێت.

كاتێك كە ئيدى تەمەنى درێژ دەبێت، زەردەشت هەست بەوە دەكات كە ژيانى لەسەر ِرووى 
و ِرووخسارى ِراستى خۆى زەوى بەرەو كۆتايى دەِروات... ئەوسا، بۆ جارێكى ديكە، سيما

بە باوەِرێكى  و باوەِرى پاكييەوە،و بە هەموو بيرووردى پيشان دەدات، لە كانگاى دڵييەوەبە
و بێخەوش كە بە ئاهورە مەزداى هەيە، پاش ئەو هەموو كۆششەى كردوويەتى، پاش ديتنى پاك



و نەوييەكانى ژيان، ئيدى گەرەكێتى پشوو بدات بۆ هەميشە، بۆيە ِروودەكاتە ئەوينى بەرزى
 ِراستەقينەى خۆى، وەك هەميشە پەناى بۆ دەبێت، دەبێژێ:

دەتوانێت هيواى بە كەسێك بێت پەناى بۆ بەرێت،دڵنيام ئەو كەسە ))ئايا پاش مردنم، ِرەوانم 
و وويستجگە لە )ِراستى( و )بيرى چاک( و )تۆ( ئەي مەزدا،كە لەم جيهانەشدا وەاڵمى

 و اليەنگرانم دەدەيت، هيچ كەسێكى ديكە نييە.((و يارمەتى خۆمخواستەكانم دەدەيتەوە

وە وە بچينە ناخى فەلسەفەى ئەم پياوە مەزنەى ئەگەر باش بيرو باوەرى زەردەشت لێكبدەينە
مێژوو، دەبينين جگە لەوەى كە مامۆستايەكى ئێجگار گەورەى ئاكارى مرۆڤايەتى بووە، 

و ئاكارى و دروستىو خواستى ئەو ئەوە بووە كە کۆمەڵگايەكى ئايديايى پِر لە ِراستىويست
ە كە دەبێ دژى ئەو سيستمە بەرزو جوان دابمەزرێنێت. ئەركى سەرشانى خۆى بەوە زانيو

و ئازا چاکى مەردايەتى لێ بكا بەالداو دواكەوتووە ِراپەِرێت، وەك شۆرێشگێِركى نەترس
ودروستى لەم جيهانەدا و ِراستىو گوتەی خاسياسايەكى نوێ لەسەر بنچينەى بيروكردار

كۆنەپەرستى وەك دابمەزرێنێت. ئەم ِراپەِرينەى زەردەشت بۆ ئەوە نەبووە كە تەنها سيستەمێكى 
وچاووەكان بگۆِرێن، بەڵکو دەيخواست ئەو سەردەمە بگۆِرێت بە سيستەمێكى ديكە كە تەنێ دەم

 كە بيرو كردارو گوتەی خاس فەرمانِرەوا بێت بەسەر کۆمەڵگادا.

و دادى و بەختەوەرى هەموو خەڵکو دروستى دروشمى ِراستەقينەو خۆشەويستىِراستى
و دروستكردنى بتێكى ديكە نەبووە، و داتاشيننج بێت. شكاندنى بتێكو ئاماكۆمەاڵيەتى، ئاوات

بەڵکو ئامانجى لە ناوبردنى كردەى بت پەرستى بووە. بەكورتى دەتوانين بلێێين كە بزوتنەوەى 
و زەردەشت شۆِرشێكى كوێركوێرانە نەبووە، كوشتارو ئەشكەنجەو كۆكوژى

و و ژيرانە بووە بۆ دروستكردنتيانەوخۆپەرستى نەبووە، شۆِرشێكى زانسودزىجەردەيى
 و ئازادى..دامەزراندنى کۆمەڵگايەكى پِر لەدادو خۆشەويستى

کۆمەڵگاى ئايديايى لە ِروانگەى گاتاكاندا بريتيە لەوەى كە گشت ئەندامانى ئەو گۆمەلێگايە  
و دژى درۆ بن. بۆ دابين كردنى ياساى ِرەوا، و دورە پەرێزپەيڕەوى لە ِراستى بكەن

و بێ ودلۆڤانى خزمەتى کۆمەڵگا بكەن، تێبكۆشن بۆ پێشخستنويەك دڵیوخۆشەويستىەپاكىب
ونەفرەت لە خراپيەكانى درۆيە. هەر و رقوكينەواڵت. دەمارگيريەتىووشارخەوشێتى خێزان

کۆمەڵگايەك خەڵکەكەى هاوِرێ بن لەتەك راستى)ئاشا(وەهاوبير بن لەتەك بيرى خاس 
و پاكيژەيى بكەنە پيشەى خۆيان، بێگومان ئەو کۆمەڵگايە لە دەمارگيريەتى)وەهومن( وبێ فيزىو 

و گەندەڵی وەدوور دەبێ. ئەم جوێرە کۆمەڵگايە ئايدياييە، بەاڵم دەشێ ئەم و نەفرەتقين
 بزوتنەوەيە دەست پێ بكرێت.

ر و ئەوانەى زۆلێرەدا بەپێويستى دەزانم كە ِراو بۆچونى بڕێ لە زاناو مێژوو نووسەكان 
و و توێژينەوەى قوڵيان هەبووە دەربارەى كەسێيەتى زەردەشتوردى گاتاكانيان خوێندوێتەوەبە



و دەوروبەرى ئەو سەردەمەيان ِرەچاو بيرو باوەِرو پەيامەكەى نوسيويانە بەتايبەتى زياتر كات
 كردووە بخەمە پێش چاو:

 ئەدوارد مايەر دەبێژێ:

لە ناوچەى خۆرهەاڵتى كۆن خۆيان ناساندووە بريتين ))تەنێ ئەو كەسێيەتيە راستەقينانەى كە 
و و پەيامبەرانى ئيسرائيلىو ئەوانەى پايەى ئاييانيان دامەزراندووە. زەردەشتلە پەيامبەرەكان

 و ئيخناتونيش لەو کەسانەن((.هەروەها )چاکسازى( ميسِرى

 زولتسر:

و هاوِرێيەتى ى دۆستايەتى))زەردەشت پەيوەندى خۆى لەتەك خواى خۆيدا زياتر لەسەر بنچينە
و هاريكارى لە خوا دەكا هەروەك چۆن هاوِرێيەك داواى دامەزراندووە. داواى يارمەتى

يارمەتى لە هاوِرێكەى خۆى دەكات بەاڵم بەشێوەيەكى )بێفيزى( وِرێز بەشێوەيەك ئيتاعەتى 
 دەكات كەخۆى بە ئافەريدەى ئەو دەزانێت((.

 جاكسون:

و نوور بوون وەك بودا، ى ئەو کەسانە دەگيرێ كە عەوداڵی ِرووناكى))چلۆن ِرێز لە پلەوپايە
و سقرات، دەبێت هەر بەو شێوەيەش ِرەفتار لەگەلێ زەردەشتدا بكرێت، تەنانەت كنفسيوس

وتەكانى زەردەشتدا دەبينرێ. دەتوانم بێژم بڕێ لەو بيرو بۆچونە مەزنانەى ئايينى مەسيحى لە
و يەكێكە لە هەرە مەزنترين مامۆستايانى ناوچەى خۆرهەاڵت زەردەشت كەسێيەتييەكى مێژوييە

 بە گشتى((.

 داوسون:

و ِرێنمايى ئايينى دەبينرێت كە كارى كردوێتە سەر وشێوە))لە ئاينى زەردەشت، فرە بۆچون
وجێ پەنجەكانى تياياندا بەدى دەكرێن. ئەم ئاسەوارانە چەندين و يەهوديەتئاينى مەسيحيەت
و يەهوديەت، زەردەشت جاِرى بۆداوە لەِراستيدا ئەمانە ونى مەسيحيەتسەدە پێش پەيدابو
وئاينزاكانى يۆنان، ِرۆم، ئەلێمان..... بەكورتى وكۆنن، كە لەمانە بۆ ئايينئاسەوارى پيرۆز

و شوێنانى ديكە، ِرۆيشتووەو سوديان بێژين بۆ گشت ناوچەكانى ئەوروپا، ئەمريكا، ئوستوراليا
 لێ وەرگرتووە((.

 وێفيسوێر س.ج.شاو(ى ئينگليزى:)پر

و كااڵ بەبااڵى ))زەردەشت فرە باوەِرى بە ئۆمانيزم )مەكتەبى رەسەنێتى ئادەميزاد( هەبووە
پەيامبەرێكى ِراستەقينە بووە. لەپەيامەكەيدا مەزنێتى ئەم پياوە زۆر بەئاشكرا دەردەكەوێ 



و ێوەيەكى وەها باسى ِراستىهەرگيز خوا لەخۆى بەدوور نابينێت. ئەم پەيامبەرە ئێرانيە بەش
 دروستى دەكا دەڵێى لەتەك ئاهورامەزدا بەرامبەر بەيەكتر دانيشتوون((.

 زهنر:

و دروستى ))زەردەشت پەيامبەرێك بوو كە لەالى خواى گەورەو داناوە نێردرابوو ِراستى
وخواى خۆى پەيوەندى نۆكەرايەتى ئامانجى بوو، دۆستى خوا بووە، پەيوەندى نێوان خۆى

 و دۆست باسى دەكاو داواى يارمەتى لێدەكات((.نەبووە، بەڵکو هەميشە وەك هاوِرێ

 تاگور )زاناى بەناوبانگى هندى(

))زەردەشت گەورەترين پەيامبەرێكە كەلەسەرەتاى مێژووى ئادەميزاددا دەركەوتووە، بەهۆى 
ى كە بريتيبوو فەلسەفەكەيەوە، ئادەميزادى لەو بارە قورسەى سەرشانى ِرزگار كرد، ئەو بارە

وبێ و... زەردەشت زۆر مەردانەو بادەنۆشىو قوربانى كردنلە مەراسيمى جۆراوجۆرى ئايينى
وباوەِرى خۆى لەسەر و بنچينەى ئايينترس ملمالنێى كردووە بۆ لەناو بردنى ئەفسانە

و خوِرەوشت دامەزراندووە... زەردەشت ِراستييەكى وەهاى بەشێوەيەكى سادەو ئامۆژگارى
وئاكارييە، لەكاتێكدا زەردەشت ەرنج راكێشەر ئاشكرا كرد كە دوندى پايەى فەلسەفەيىس

و پلەوپايەى دەركەوت كە ئادەميزاد زانياريەكى وەهايان نەبوو دەربارەى نهێنييەكانى سروشت
و نوورى مەزداييەى كە مەعنەوى ِرۆح، هيچ شتێكيان دەربارەى ئەم سەرچاوە مەعنەوييە

و سەردەمێكدا و ِراستييان نەدەناسى. لە كاتدەزانى، وە پەيوەندى نێوان خۆيانلەبونياندايە نە
وباوەِريان بوو، ئەمانە هەموويان پاڵيان پێوە دەنا كە وئارەزوو بزوێنەرى گشت هەستكەترس

وبيرى پوچ ببن، ئالەم كاتەدا زەردەشت دەردەكەوێت وەلەنێو ئەم وخەيالێدووچارى ئەفسانە
وگرنگ دادەمەزرێنێت دا ئامۆژگارييەكانى خۆى لەسەر بنچينەيەكى وەها مەزنبيرو باوەِرانە

وخەيااڵوى، ئامۆژگارييەكانى دەتوانرێت وبيرى پوچكە دوورە لەهەموو جۆرە ئەفسانە
  بەخاسترين دەستورى چۆنيەتى ژيان بۆ ئادەميزاد دابنرێ((

 وتين ئەمريكايى:

وباوەِرەدايە كە عيسا پەيڕەوى لەوكردووە ))ستايشى ئامۆژگرييەكانى زەردەشت دەكات لە
دەبێژێ: ئەو سێ ِرستەيە )بيرو كرداروتەی خاس( بنچينەى گشت ئايينە گەورەوكانن، نە تەنها 
عيسى هيچ شتێكى زيادەى نەخستۆتە سەر ئەم سێ بنچينەيە بەڵکو هيچ پەيامبەرێكى ديكەش 

 نەيتوانيوە لەمە زياتر لە پەيامەكەيدا باس بكات((.

 :مێلێز

))تايبەتكاريەكانى ئەم مامۆستا مەزنەى مرۆڤايەتى بريتيە لەو ئامۆژگاريانەى كە لە كتێبى 
و سەدەو لە هيچ و لەنێو سروودە بێ هاوتاكانى ئەم پەيامبەرە داِرێژراوە. لە هيچ كاتگاتاكاندا



نەبووە  كەسێيەتيەكى وەها -و نيشانە هەبێتا ئەو شوێنەى بەڵگە -و قوژبنێكى ئەم جيهانەداكون
و زانستيانە ئاوەها قسە بكات، هەرچەندە تائێستا ئيدى بڕێ لەو بيرو كە بەم شێوەيە هۆشمەندانە

و سەردەمە دا و ئاكارى بەخۆوە گرتووە بەاڵم لەو كاتباوەِرە بەرزانە شێوەى فەلسەفەو ئاينى
بوو. ئەگەر و بيركردنەوانە باو نەبووە وە ئەم جۆرە قسانە هيچ كەس نەى كردئەم جۆرە باس

هەر وەك چوێن زۆر بەى زۆرى ئێمە باوەرمان بەوە هەيە كە ِرۆحى ئادەميزاد نەمرە، دەبێ 
ِرۆحى زەردەشت لەسەروو هەموو ِرۆحەكانى ئادەميزادى پاش ئەو هەرچەندە فرەش بن 

و سەر سورهێنەرە ئەوەيە كە لەو سەردەمە كۆنەدا وە بدرەوشێتەوە. ئەوەى فرە سەرنج ِراكێش
 ووتانە ببێژێت.((.رى ژيانە سادەيە دا، كەسێك ئەملەو با

 لە شوێنێكي ديكە دەبێژێ: مێلێز،

وحي( ئاسماني، كە لە بيرو ئەندێشەي قولێ كار دەكەنە سەر ))جگە لەسەرۆ )الهام( و )
 و كەرامات نەكراوە.پەرجۆ ىزەردەشت، لەنێو گاتاكاندا بە هيچ جۆرێك باس

و ( بۆ ژيانسروشتى و )غەريزەيو هەوڵشانوێو هەڵسوكەوتي ئادەميزاد بە دەوري تێككارايي
و ووردبێتەوەڵی رەنج كيشان دەخولێتەوە. ئاوێستا زانێك گەر سەرەتا گاتاكان بخوێنێتەوە وە

ت پێ دەنێتە سەر زەميني ئەفسانە ەواقعينيداد بخوێنێتەوە، لە جيهانيڤە وئەوسا يەشتەكان
 كۆنەكاني ئەوساتە.

وخۆِراگرە بەرامبەر ێكۆشانەاوي بە پەيامبەرێك دەكەوێت كە خەريكي هەوڵو تچ لەگاتاكاندا
و ناخۆشيەكاني ژيان، بەآلم لە يەشتەكاندا هەر ئەم كەڵە پياوە بە شێوەيەكي نيوە ئەشكەنجە

 خوايەكي ئەفسانەيي دەبينێت.((

 هومباخ:

))ئايا ئەم بيرو باوەِرە پيرۆزو بەرزە كە زەردەشت دەخاتە ِريزى يەكێ لە 
ن لەجيهاندا چييە؟ بەِراستى دەبێ بگوترێ كە ئەم ومەزنترين دامەزرێنەرانى ئاييگەورەترين

باوەِرە بريتيە لەجاِردان دەربارەى هاتنە گۆِرێى دەستپێكردنى دوا هەنگاوى ژيانى ئادەميزاد كە 
 لەم هەنگاوەدا چاکەو خراپە لە يەكترى جيا دەبنەوە.

انێ زەردەشت خەڵکى فێرى ئەوە كرد كە هەموو كەسێك ئەو هێزو توانايەى هەيەو دەتو
و قەڵەمرەوى يەزدانى بەرپا بكات كەتيايدا بەشداربێ لە لەناوبردنى خراپەو فريوو ِرياكارى

 وبەهەشتى ِراستەقينە لەسەر ِرووى زەوى بەديبهێنێت.((هەموو مرۆڤێك يەكسان بژى

 ويل دورانت:



و بت ە))ئاينى زەردەشت، ئاينێكى بەشكۆ بووە وە كەمتر لە ئاينەكانى ديكە باوەِرى بە ئەفسان
و خوێنِرێژى بووە، ئەم ئايينە شايانى ئەوە نەبوو كە بەم جوێرە كزو الواز بێت. هۆى پەرستى

سەرەكى ئەم الوازييە بريتيە لەوەى كە ئادەميزاد زێتر ِروو لە شعرو خەيالێ دەكاتەوە تا 
 )لوێژيك( و ناتوانن دوور لە ئەفسانە بژين.

ەو شتەى بۆخۆتت گەرەك نيە بۆ خەڵکيش بەِرەوا زەردەشت دەستورێكى زێِرين دەداو دەبێژێ ئ
مەبينە، ئەركى سەرشانى ئادەميزاد سێ شتە، ِرەفتارت لەتەك دوژمنان وەها بێت كە بەرەبەرە 

  ودروستى ِرێنمايى بكە، نەزان زانا بكە((ببێتە دۆستت، مرۆڤى خراپ بەرەو ِراستى

 ئلمستد:

نى زەردەشت هەيە كەبە نيشانە ئاسمانييەكان ))نەپێويستمان بە ئەفسانەى چۆنيەتى لەدايك بوو
و نە بەمردنێكى سەربەرزانە بۆئەوەى ونە بەژيانێكى پِر لە پەرجوێِرازابێتەوە
وبێ ومەزنێتى بسەلمێنين. تەنێ لەوتەكانى خودى زەردەشت دەتوانين چۆنيەتى ژيانگەورەيى

 كەمايەتى بيروباوەِرى بنەخشێنين.

وكارايى وەهايى لێ دەبينين كە ورەيى رۆحى زەردەشت كردووەوگەئێمە هەستمان بە بەرزێتى
و مرۆڤايەتى زێترى تيا بەدى وِرێزى لێدەگرينوردبينەوە پتر خۆشمان دەوێهەرچى زياتر ڵی

 دەكەين((.

 اشتينر )زاناو توێژەرى ئەلێمانى(

وە ))زەردەشت يەكێكە لەهەرە گەورەترين كەسێيەتييەكان كە ِرۆلێێكى پێشِرەويان هەبو
و پێشخستنى بيرو شارستانيەتى ئادەميزاد، وەلەِريزى ئەو کەسانەيە كە بەبيرى خۆيان لەگوێرين

 وسەردەمى خۆيان پێشتربوون((.و حيكمەتێك كەفرە لە كاتگەيشتوونەتە ِراستى

 سر پرسى سايكس:

))بەش بەحاڵی خۆم لەوباوەِردام، دژوارە كەسێك بتوانێت ئامۆژگارى گرنگترو مەزنتر لە 
 ئامۆژگارييەكانى زەردەشت بۆ ئادەميزاد بهێنێت.((.

 فەلەسەفەى ئاینى زەردەشتى

و بيركردنەوە، عەوداڵی ئەوەبووە كە بزانێت هەرلەوساتەوە ئادەميزاد پێى ناوەتە نێو جيهانى بير
 و سەرفرازى كامەيە؟و خراپە چين؟، ِرێگەى ِرزگارىژيان چييە؟، چاکە



و و هەوڵيداوە بەهۆى بيركردنەوەوە ئەم ِرازيدا تێكۆشاوەمرۆڤ، لەسەراسەرى مێژووى ژيان
و ژيان لەكوێراوە هەلێقوآلوە. لەم ِرێبازەدا، نهێنييەى بۆ ئاشكرا بێت، كە سەرچاوەى بون

و ناخۆشييەكى يەكجار زۆر بووە. پەيامبەرەكان، فەيلەسوفەكان، و ئەشكەنجەدوچارى ِرەنج
و.... ايدياليستەكان، زاناكان، نووسەران، هونەرمەندانو پێشەوا ئمامۆستايانى ئاكار، رابەر

هەريەكە، بە شێوەيەك ئەم پرسيارانەيان لەبيرى خۆياندا هەلێسەنگاندووە، وبەگوێرەى بۆچونى 
خۆيان وەاڵمى تايبەتييان داوەتەوە. وەلـآ، بۆ وەاڵمى ئەم پرسيارانە، زەردەشت پتر لەهەموان، 

و لەهەمان كاتدا فەلسەفى، وەاڵمى چوارچێوەيەكى فرە سادەو بەبيرێكى زانستانە، لەبەووردى
و پلەو پايەيەكى تايبەتى هەيە كە لەنێو ئاوێستادا)گاتەكان(، هەزاران داوەتەوە. ئەم وەاڵمە جێگە
و پاشە رۆژيش، بۆتە خاسترين ِرێنما بۆ و ئێستاو ژيرانە، بۆ ئەوكاتەساڵ لەمەوبەر، ئازايانە

 ئادەميزاد.

و و ژيان، چاکەو بنەِرەتييانەى دەربارەى بوونۆ هەريەكـآ لەو پرسيارە گرنگزەردەشت، ب
و رێگەى رزگارى كە ئادەميزاد بيرى لێدەكاتەوە، پاش بيركردنەوەيەكى زۆر، وەاڵمى خراپە

تايبەتى داوەتەوە. سەرەتا، بۆ وەاڵمدانەوەى ئەو پرسيارە كە )بوون( چييە؟ زەردەشت، سوودى 
و زانستيانە هەڵيسەنگاندون، وبڕی شت وەرگرتووەو بە بيرێكى قوأللەدياردەكانى سرو

 پرسيارى لەم بارەوە لەخۆى كردووە، پاش توێژينەوە، وەاڵمەكانى بۆ ِرونبۆتەوە.

و دەتوانين بێژين بنچينەى فەلسەفەى ئاينى زەردەشتى، ئالێرەدا خۆيدەنوێنآ كە گشت ِرى
 خۆيەوە هەلێقوآلوە.ِرەوشەكانى ئەم ئاينە لەقواڵيى بيرى مرۆڤ 

ووردى سەرنجى ژينگەى خۆى دەدا، بير لەدياردەكانى سروشت زەردەشت، پاش ئەوەى بە
 دەكاتەوە، دەچێتە نێو قواڵيى كێشە كۆمەآليەتييەكان، پاشان دەبێژێ:

و ئاشكرا بكە، كە لەسەرەتاى ))پرسيارت لێدەكەم ئەى ئاهورامەزدا، ئەم ِراستييەم بۆ ِروون
دروستبونى ژيانەوە، داهێنەرى )ِراستى( كـآيە؟ كـآيە ئەو كەسەى چۆنيەتى سوراندنەوەو 

و هەسارەكان داوە؟ كـآيە ئەو كەسەى بەهۆى ئەوەوە )مانگ( بڕی جار گەردەشى بە)خۆر(
 اريش كزدەبێ؟و هەندێ جگەش

و هەندێ شتى ديكە هەيە دەمەوێت بيزانم. لەتۆ دەپرسم ئەى ئاهورا، بەِراستى ئەى مەزدا، ئەمانە
و ئاشكرابكە، كآيە ئەو كەسەى چاودێرى ئەم زەوييە دەكات كە لەشوێنى خۆى بۆم ِروون
و گژوگياى وئاسمانى لەو سەرەوە ِراگرتووەو ناهێلێێت بەرەو نەوى بكشێت؟ كـآ ئاوِراگيربێت؟

و)با( دەجولێنآ؟ ئەى مەزدا، كـآ بيرى چاکى ئافراند؟ لەتۆ دەپرسم ئەى ئاهورا، فراند؟ كـآ هەورئا
و تاريكى؟ كـآيە بە ِراستى ئاگادارم بكە، كـآيە بە بووهێنەرى رووناكى سودمەند

و شەوى وەديهێنا؟ و هوشيارى؟ كـآيە كەبەرەبەيان، نيوەڕۆوەديهێنەرى)خەو(ى ئارامبەخش
و زانيارى خۆيەوە، م ئەى ئاهورا، بەراستى ئاگادارم بكە كـآيە كە بەهۆى ئەقأللەتۆ دەپرس



و و رێزلێنانى باوكى خستۆتە نێودڵی زارۆلەكانييەوە؟ ئەى مەزدا، ئەز تێدەكۆشمخۆشەويستى
 هەوڵدەدەم، بەهۆى بيرى پيرۆزەوە، ئەتۆ بەئافەريدەى تەواوى هەموو بزانم.((

و )بوون(، بۆ وەاڵمدانەوەى ئەو هەموو و تێگەيشتنى )ژيان(اسينلەفەرهەنگى زەردەشتيدا، بۆ ن
پرسيارانەى بەبيرى ئادەميزادا دێت، بۆ جياكردنى دروست لەنادروست )ِراست لەچەوت(، پەنا 

و و مشتومِر، بەڵکو، هەموو شتێك بە پێوانەيەكى زانستيانە دەپێورآو سۆزنابرێتە بەر خەياأل
و بيركردنەوە و ئەزمونو شتانەى بەچاو دەبينرێن وەردەگيرآو ئەو ژينگەسوود لەسروشت
 بەكاردەهێنرێت.

لەوتەكانى زەردەشت، كە لەگاتاكانەوە وەرگيراوە، تێدەگەين كە ئەو پياوە مەزنە، بۆ گەيشتنە 
و ئەو ِراستييەى كە عەوداڵی بووە، بۆ تێگەيشتنى ِرازى چۆنيەتى دروستبوونى كەشكەآلن

و پەنا دەبێتەبەر سروشت، وئادەميزاد بەرەو ئەو رووناكييە تەواوسەنگە زيندەوەرەكان، تەنيا
 تاك تاكى ئەو دياردانەى كە لەو رووناكييەوە وەديهاتوون، دەبێت.

وا لەئادەميزاد دەكات كە زێتر بچێتە ناخى و ستايشكردنى ئەم دياردانەزەردەشت، بەهۆى ناسين
 و سەرچاوەى ئەم هەموو بوونە.كەرو بيركردنەوە لەدروستچۆنيەتى دروستبوونيان

و و پێوانەو وەرگرتنو دروستە كە بەِروانينئەمە خۆى لەخۆيدا شێوەو رەوشێكى ژيرانە
 و تێگەيشتن كۆتايى دێت.و بە گەيشتنە زانينيەكاڵكردنەوە دەست پێدەكا

 ژيان چييە؟

 و ئامانج لەژيان چييە؟ژيان چۆن پێكهاتووەو مەبەست

و هەر كەسێكيش لەخۆى رسيارێكە كە هەميشە لەنێو خەڵکيدا باسدەكرێتئەمە دژوارترين پ
و مەبەست لەژيان چييە؟ لەم بارەوە، وەاڵمى جۆراوجۆر دەپرسێت، بۆچى هاتۆتە ئەم جيهانە

دراوەتەوەو هەركەسە بە بۆچونى خۆى لەِروى ماكى )مادى(و مينۆكى )معنوى(يەوە بڕێ 
 ەشت چى دەبێژێ:هۆى باسكردووە، بەآلم با بزانين زەرد

و جوالنەوەو و بزوتنو كاردانەوەيەكبە باوەِرى زەردەشت، لەجيهانى )بوون(دا هەموو كار
و پێگەياندنێك كە هەيە، پێى دەبێژرێ ژيان. بەگوێرەى ئەم باوەِرە، ژيان تەنيا بۆ جموجۆلێ

و بەرەو و ئادەميزاد نييە، بەڵکو هەرشتێك كە بتوانێت كار بكاتە سەر شتێكى ديكەئاژەڵ
بە زيندوو دەژمێرێت. لەبەرئەمە، بەگوێرەى بۆچونى  ،و مەزنايەتى بەرێـتپێگەياندن

زەردەشت، گشت دياردەكانى بوون، وەك رووناكى، بنەماكان )عناصر(، گژوگيا، گيان 
و لەِروى ژيانەوە يەكسانن. لەوتەكانى زەردەشتدا كاتێك كە باسى و...... هەمويان زيندونلەبەر

و هەموو دياردەكانى سروشت دەكات، بە شێوەيەك باسيان )مانگ( و )ئاو( و)گژوگيا()خۆر( و
 و گيانيان هەيە.دەكا، وەك ئەوەى كە هەموويان زيندون



و و بيركردنەوە. ژيان ماناى هاتنەبونو نوستنو زيندوويەتى تەنيا بريتى نييە لەخواردنژيان
و ئەم جيهانى بوونەدا، هيچ شتێك نييە كە لەم و لەدايكبونو مردنە. لەنێو پشكوتنگەشەكردن

تايبەتمەنديانە وەدەربێت، ئەو تاشە بەردەى كە بە ِرواڵەت بابەتێكى بێگيان دێتـە بەرچاو، 
ووردوخاش وو نيشانەى ژيان. ئەگەر ئەو تاشە بەردە بشكێنرێتلەدەرونيدا پِرە لەجموجۆأل

و )تۆ(وى بكرێت، ئەوسا ئاوپژێن بكرێتو ببێتە خۆأل، وتێکەڵ بە خۆڵی دەوروبەرى بكرێت
و دەپشكوآ، ئەمە هەموى ئەوە و گەشەدەكاتێدا بوەشێنرێت، پاش ماوەيەك دەبينين)تۆ(وەكە دەِروآ

و و توانايەك لەنێو دڵو دەرونى )بوون(دا شاراوەتەوە، هێزى دروستكردندەگەيەنێت كە هێز
  گەشەكردن

 زەردەشت دەبێژێ:

و سروشتى ئادەميزاديشى ى كە جيهانى بوون دەسوِرێنآ، ژيانو بەرنامەيە))ئەو ياسا
و بەرنامەى جيهانى بوون بكات، بەدەستەوەيە. خاوەنى بيرى خاس كە سێكە كە پەيڕەوى لەياسا

ويستو هەواو ئارەزووە ناِرێكوپێكييەكانى ودروست كەسێكە كەبەسەروخاوەنى تواناى راست
 ى بوونە. )راستى( مايەى بەختەوەرييە.((خۆيدا زاڵ بێت. )ِراستى(، ياساى جيهان

ووتانە، جيهانى بوون، بريتييە لەجيهانێك كە بە شێوەيەكى )سيستەماتيك(، بەگوێرەی ئەو
و هەموو هۆكارەكانى وەك ئەلێقەى زنجير پێكەوە وبەهۆى ياسايەكى داِريژراو دەسوِرآ

 و تەواوكەرەوەى يەكدين.بەستراون

و داهێنەرە، هەموو شتێك تيايدا لەحاڵەتى و بەشكۆەمێكى مەزنلەسيستەمى )بوون(دا، كە سيست
و پێكەوە بەستنە. لەم سيستەمەدا، نيشانەكانى )بوون(، و لەيەكپچراندنو لەناوچوندروستبوون

و هەندێ جار بە شێوەى جۆراوجۆر خۆيان دەنوێنن. بڕی جار لەشێوەى رووناكى
دێ جاريش بە شێوەى ئادەميزاد. گشت ئەم و هەنووزە، بنەما، گژوكيا، زيندەورلەشێوەى

و ئەو شتەى لەنێو هەموياندا و كار دەكەنە سەر يەكدىنيشانانە، پەيوەندييان پێكەوە هەيە
و مردن. هەرچەندە هەموو و پەرەسەندنو هاتنە گۆِرآ )لەدايكبون(هاوبەشە، بريتيە لە )بوون(

ۆخۆى قەوارەيەكى تايبەتى هەيە، بەآلم و هەريەكە بنيشانەكان بە ِرواڵەت لەيەكتر جياوازن
و لەزاتدا گشتيان يەكن، وهەريەكە بۆخۆى ِروناكييەكى هەيە كە بەشێكە لەرووناكى لەدەروندا

 ئەو زاتەى كە خولقێنەرى گشت)بوون(ە.

و و جموجۆألكەوايە، بەگوێرەی فەلسەفەى ئاينى زەردەشتى، ژيان ماناى ئافراندن )خولقاندن(
و هۆشى )بوون(ە، واتە نيشانەى ئاهورامەزدايە كە بريتييە اى نيشاندانى ئەقلپێگەياندنە. مان

لەگەوهەرى )بوون(. بە مانايەكى ديكە، بريتييە لەئەلێقەى زنجيرى لەيەكنە پچِراوى خولقێنەرى 
 تواناى )بوون(ە كە لەرووناكييەوە دەستپێدەكات، ولەئاكامدا دەگاتەوە رووناكى.

 و ئەندێشە لەباوەِرى زەردەشتداِرەوان چاکەو خراپە، دیالەكتیکی



ئاينى زەردەشت بۆ وەاڵمدانەوەو شيكردنەوەى ئەو پرسيارانەى دەربارەى ژيان دەكرێت، 
و ِرەوشى ديالەكتيكى هەلێبژاردووە، وژيانى ئادەميزادى لەسەر ئەم شێوەيەكى زانستانە

ەتى پەيدابوونى ئەم كۆڵەكەيە )دامەزراندووە( زەردەشت، كاتێك دەيەوێت دەربارەى چۆني
 جيهانە بدوێت، دەبێژێ:

و نەبونيان ))هەركە ئەم دوو گەوهەرە هاوال دوانە)هاوزاد( دژ بەيەكە بەيەكگەيشتن، بوون
 هێنايە ئارا.((

هەروەكو لەمەوبەر گوتمان، يەكـآ لەگرنگترين بنچينەكانى جيهانبينى زەردەشت، ئەوەيە كە 
دژ بە يەك هەيە لەم بوونەدا، دژايەتى ئەم دوو  باوەِرى بە دوو گەوهەرى هاوال دوانەى

گەوهەرە هاواأل دوانە، لەبيرى ئازادى مرۆڤدا خۆى دەنوێنآ. زەردەشت لەگاتاكاندا )يەسناى 
 ( دەبێژێ:1بەندى  30

و تێبگەن، دەربارەى دوو گەوهەرى و دەيانەوێت بزاننئێستا ئيدى بۆ ئەو کەسانەى ژيرن))
و )بيرى ەزدان دەدوێم. هەروەها لەمەِر ستايشى ئاهورامەزدابوون كە ئافەريدەى ئاهورام

خاس( و)زانستى چاک( كە لەسەرچاوەى ِراستييەوە هەلێقوآلون قسە دەكەم، تا بە تێگەيشتنێكى 
 و دروست بەهرە لەرووناكى بەختەوەرى وەربگرن.((.ِراست

دەربارەى چۆنيەتى لەو سروودەى سەرەوە، ئەوەمان بۆ ئاشكرادەبێـت كە: زەردەشت دەيەوێت 
و گەوهەرى )بوون(، بۆ خەڵک بدوێت. بەآلم پێش ئەوەى دەست بە دروستبونى ئەم جيهانە

و زانينى ئەم و گەرەكێتى بە خەڵک ِرابگەيەنێت كە بۆ تێگەيشتنئاخافتن بكات، خۆى دەزانێت
شت، بۆ و هۆشمەند بێت. زەردەو ژيرباسە، پێش هەموو شتێك دەبێ ئەو كەسە شەيداو عەوداأل

و بنچينەى ئافراندنن. ئەم ئەم جۆرە کەسانە، سەبارەت بە دووگەوهەرى)بوون( دەدوێت كە پايە
و هەڵسوكەوتدا، دژ بە يەكدين، ئەم دژايەتييە لەپاشاندا دوو دياردە بنچينەييە، لەِروى ساختار

 لەسروودەكانى ديكەى زەردەشت زێتر ئاشكرادەبن.

ئەم دوو گەوهەرە بنچينەييەى )بوون(، هەردووكيان ئەوەى شايانى باس بێت ئەوەيە كە 
و هۆش ئەم دوو دياردەيەى پێكەوە ئافراندووە، يا بە ئافەريدەى مەزدان، واتە خواى ئەقل

و هۆشى شێوەيەكى دى بێژين كە: خواى تاكو تەنيا ئەم دوو گەوهەرە دژ بە يەكەى لەئەقل
ئەم دوو گەوهەرە بنچينەييە دارێژراوەو باآلى خۆيەوە ئافراندووەو ئەوسا گيتى لەسەر پايەى 
 شێوەى خۆى وەرگرتووەو بەرەو پێشكەوتن دەِروات.

ئەم دوو گەوهەرە هاوجوتو دژ بەيەكە، لەزانستى ئيمِرۆدا، لەبچوكترين گرێدەدا پێيان دەبێژرێ 
وزانەى كە ڵيان دروست دەبێـت ـ كە بەشێوەيەكى مخالف وو )ئەلەكترۆن(. ئەو هێز)پرۆتۆن(

ـ پێيان دەبێژرێت ) (. ئەم دوو گەوهەرە لەگشت گرێدە نەرێنىو )(ئەرێنىكاردەكەنە سەر يەكتر ـ
و مينۆكى، و گشت دياردەكانى )بوون(، لەگچكە تا گەورە، وماكىبنچينەييەكانى جيهانى مادى



وزانەى كە ڵيان دروست دەبن، ـ كاردەكەن، وئەو هێزهاوجوت پێكەوە ـ نە جياواز لەيەكتر 
و هێزە بونەتە هۆى ئەوەى و گەردشدان. ئەم دوو گەوهەرلەسەراسەرى جيهانى بووندا، لەكار

و جوآلنەوەو پێشكەوتندا بن ــ بە هەر شێوەو كە هەموو شتێك لەم جيهانەدا لەبارى گەردەش
 و چەندايەتى يەك بێت.چۆنيەتى

و توێژەران، ئەم دوو گەوهەرەى )بوون( ە ئەوە بخەينە بەرچاو كە کۆمەڵـآ لەزانالێرەدا پێويست
و شەِر( لێكداوەتەوە. ئەم بۆچونە هەڵەيە، چونكو ئەم دوو و خراپە( يا )خێريان بە)چاکە

و وتەی گاتەكان، ئافەريدەى مەزدان، وبەگوێرەى بۆچونگەوهەرەى )بوون(، بەگوێرەی
و هۆشى اتاكاندا باسكراوە، وەديهاتنى ئەم )بوون(ە لە ئەقلقسەكانى زەردەشت كە لەگ

و لەسەر بنچينەى )ِراستى( تەواوسەنگ يەوە ئەنجام بووە. لەبەر وبەرزى ئاهورامەزداباآل
و ناِراستى تێدانييە، كەوايە، لەنێو ئافەريدەكانى مەزدادا، هيچ جۆرە خراپە يا ئەمە، كەموكوِرى

 شەِرێك نييە.

بەر ئاماژەمان بۆ كرد، لەِروانگەى بيرى زەردەشتەوە، كە لەسەر بنچينەى هەروەكو لەمەو
)وحدە الوجود( دارێژراوە، هەر لەسەرەتاى دروستبونى ئەم جيهانە، دووگەوهەرى ئاوال 

و ئاوەدانكەرەوە و ئەوى ديكەيان دروستكەردوانەى دژ بەيەك لەئارادابوون، يەكێكيان ِروخێنەر
و پەروەردەى بوونەكان، ئەوى ديكە هۆيە و پەرەسەندنلەدايك بوونيەكێكيان هۆيە بوێ بووە،

و توانايى و تەندروستىو لەناوبردنيان. يەكێ هۆيە بوێ ساغلەمىو شكستبوێ كەمكردن
و تەمەن درێژى، ئەوى ديكەيان هۆيەكە بۆ دەردو ئازارو ئەشكەنجەو جەستەو بەختەوەرى ژيان

هەربەمجۆرەيە. ئاو،خاك، هەوا، ووزەو ِروناهى و نەمان. بارودۆخى سروشتيش نەخۆشى
و و گەشەپێدان، بڕێكى ديكە وەك قارچەكان، بەكترياكان، ميكرۆبخۆر، هۆن بۆ دروستكردن

ڤايرۆسەكان، كەِروو... هوێن بۆ لەناوبردن. جيهانى بوون هەميشە لەحاڵەتى دروست 
شتيش لەتەك ئەو هە موو و دژايەتى كردنى سروو هەلێچونوێران كردنە. توِرەيىوكردن

و شاديمان پێ دەبەخشێت، هەركە لێمان زيز دەبێت، دەبێتە بێ و خۆشىجوانييەى هەيەتى
 و خاپور دەكات.وێرانوو ترسناك ترين شت بۆمان، دەسووتێنێ، دەخنكێنێ، دەكوژێبەزەييترين

انە دژ بەيەك كارگەريەتى ئەم دوو فاكتەرەى )بوون( و )نەبوون( يا دووگەوهەرە هاوەلێ دو
و كەشكەاڵنەكانيش هەميشە و هەموو هەسارەكانترە تەنيا لەسەر گوێى زەوى نييە، بەڵکو زەوى

دووچارى ئەم گوێِرانكارييانەن، وەهەر يەكەيان پاش ماوەيەكى ديارى كراو دەتەقێنەوەو 
و باڵو دەبنەوەو هەميسانەوە پارچەكانيان لەنێو بۆشايى ئاسمانى بێ سنووردا پە خش

ووزەى ِراكێشەر)جاژب(، ئم پاچە سەرگەردانانە كوێ دەبنەوەو يەك دەگرنەوەو ەهۆىب
و كاراييەكى هەسارەى ديكە پێك دەهێنن. ئەم دوو گەوهەرەى باسمان كرد، هەريەكەيان ِرۆلێ

ووزە، و نەرێنى، ماددەوو ناوى جياجيايان هە يە وەك ِراكێشە رو پالێنەر، ئەرێنىتايبەتيان هەيە
 و ِروێح، تێزو ئەنتى تێز وە...ماددە



هەريەك لەم دوو وزەيە بەشێوەيەكى بێ سنورو ِرەها، چاک يان خراپ نين، بەڵکو هەردووكيان 
تەواوكەرەوەو گرێدراوى يەكترن وە بنچينەو پايەو سوِرانەوەو هەميشەيى ئافراندن، لەسەر 

 كوێڵەكەى ئە م دووانە داِرێژراوە.

و ِروخێنەر لەبيرى وێرانىو دروستكردن لەبيرى )سپەنتامينو(دابووەو هێزىهێزى ئاوەدانى 
 ئەنگرەمينو )ئەهريمەن(دايە ـ لەپاشاندا باسى ئەم دوانە دەكەين.

ووردبينەوەو ئێستا ئيدى دەتوانين بە كورتى بێژين: ئەگەركو خاس لەوتەكانى زەردەشت
ڵيبكۆڵينەوە، دەبينين كە دەتوانين تەنيا لەووشەيەكدا ماناى )چاکە( لێكبدەينەوە، ئەويشوشەى 

و خراپى و چاکێتى هيچ شتێك نيە جگە لە )راستى(، وخراپەستى(يە، واتە چاکە)ِرا
 و هيچى دى.تەنيا)درۆ(يە

و لەو روانگەيەوە، خواى ناسيوەو بە خەڵکى ناساندووە، ئەو و بيرى خۆىزەردەشت، بە ئەقل
خوايەى كە زەردەشت ناسيوێتى، بريتيە لە: ِراستى، پاكى، بيرى خاس، دانايى، ژيرى، 

و كلۆجێك: خراپە، فريو، و چاکى. بەهيچ جۆرێكيهرەبانى، دادگەرى، توانايى، ئاوەدانىم
و خراپە لەزاتى ئەودا نييە. كەواتە ئەم شتە خراپانە لەوەوە توِرەيى، تێكدەرى، ناپاكى، بآ هێزى

و لەوێشەوە دەرناچێت. واتە، زۆر بە سادەيى بێژين كە )خراپە( ئافەريدەى مەزدا نييە. نييە
و كەوايە، ئەو دوو گەوهەرە بنچينەييەى )بوون( كە مەزدا دروستى كردون، بريتى نين لەچاکە

وشەِر، بەڵکو هەروەكو گوتمان مەبەست لەو دوو گەوهەرە، هەر ئەو دوو دياردە خراپە يا خێر
و و كۆڵەكەى ئافراندنن، وهەموو شتێك لەسەر ئەو دوانە دارێژراوندژ بەيەكەيە كە بنچينە

 و ِرێگەيان بەرەو پوختەبون پێواوە.وتونپێشكە

لێرەدا پێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكەين كە، يەكآ لەتايبەتكارييەكانى پەيامە نەمرەكەى زەردەشت 
ئەوەيە كە فرە خۆى ناخزێنێتە نێو ئەو باسانەى پەيوەندييان بە ميتافيزيكەوە هەيە، ئەگەر زۆر 

ە بۆ هەندێ لەو باسانە بكات، پێش ئەوەى بيرى و ناچاربێت لەبەر بڕێ هۆ ئاماژپێويست بكات
و وەستايانە كێشەكە و ِراِرايان بكات، زۆر ژيرانەو دوچارى پەرێشانى بيرخەڵک ئالێۆزبكات

 واقعيەت.دەگەِرێنێتەوە سەر شەقامى

و و هۆشى مرۆڤ، بۆ پێگەياندنو ئەقلپەيامى زەردەشت، پەيامێكە بۆ پەروەردەكردنى بير
وكۆششى وپێك كردنى ئاكارى ئادەميزاد. هەوڵو ِرێكو پەسەندەكانەتكارييە چاکبەرزێتى تايب

و كردارى خەڵک بگەيەنێتە دوندى وتەوزەردەشت بۆ ئەوەيە كە بەِراگەياندنى پەيامەكەى، بير
و بآ كەمايەسى، كە بەم هۆيەوە جيهانێك بۆ مرۆڤ بِرەخسێنآ كە ئادەميزادى هوشيار، پوختەيى

و تورەيى تێدا و قينەو دروستى تيايدا بژين، ِرقبە پەيڕەو كردن لەياساى ِرلستىو ژير ئازا
و پەيوەندييەكانى نێو نەبێـت. كەوايە پەيامى زەردەشت، پەيامى چاکكردنى هەڵسوكەوتى مرۆڤ

و ژيرانە، بآ ئەوەى بچێتە بنجو ئادەميزادە لەم جيهانەدا. لەم ِروەوە، زەردەشت زۆر وەستايانە
و گفتوگۆ دەربارەى ئەم دوو گەوهەرە دژ بەيەكە بە شێوەيەكى جوان ى ميتافيزيكەوە، باسبناوان



و دەكێشێنێتە نێو بيرى ئادەميزاد، بە باسكردنى دژێتى بيركردنەوە، چۆنيەتى وەدەيهاتنى)چاکە(
)خراپە( دەخاتە بەرچاو، ئەوسا، ئاكامى هەلێبژاردنى رێگەى )خاسى( يا)خراپى( ئادەميزاد 

 ەنى باسدەكات.بەرۆش

و ئازادانە رێگەى )چاکى( بەم شێوەيە هانى مرۆڤ دەدات تا بەشێوەيەكى هوشيارانە
 هەلێبژێرن، ودژى )خراپە( ملمالنآ بكەن...

زەردەشت، بە باسكردنى بونى ئەم دوو گەوهەرە دژ بەيەكە لەجيهانى )بوون(دا، يەكسەر باسى 
كى ديكە كاردانەوەو بەهرە وەرگرتنيان لەبيرى و لەاليەپەيوەندى نێوان ئەم دوانە لەاليەكەوە

 مرۆڤدا، دەكات.

و ئاكامەكانى ئەم باسە لەژيانى مرۆڤدا، بابەتەكە بەمجۆرە، بە باسكردنى شوێنەوار
 و كارايى..واقعيەتلەچوارچێوەى بيركردنەوەدا دەبێتە نێو گۆِرەپانى

ن لەپاش زەردەشت، باوەِريان هەروەكو لەمەوبەر باسمان كرد، وگشت پەيامبەرە ِراستەقينەكا
و ئاوەدانى بۆ خەڵک و سەلماندوويانە كە خواى داناو ژير، تەنآ چاکە، ِراستىبەوە هەبووە

 و ناراستى، لەزاتى خواوە نەخولێقاوە.ئافراندووە. واتە خراپە، درۆ

كە  يانى: لەچوارچێوەى ئافراندنى خواى تاكو تەنيا، دياردەيەك بەنێوى )خراپە( نييە، بەالم
دەِروانينە دەوروبەرمان دەبينين، لەنێو کۆمەڵگادا، بمانەوآ يا نەمانەوێت، ئەم دياردەيە هەيە 

و هەستيان پێدەكرێت، درۆ، دوِرويى، فريو، )دياردەى خراپە(، بەچاو دەبينرێت، دەبيسترێت
خراپن،  و دەزانين كەو... ئەمانە هەمويان لەنێو کۆمەڵدا هەنستەم، كوشتار، خيانەت، جەردەيى

 و چلۆن پەيدابون؟و لەكوێوە هاتونئەى ئەم خراپيانە چين

دروستكەرى ئەم جيهانە كە تاكو تەنيايە، وجگە لەو هيچ دروستكەرێكى ديكە نييە، ئەم 
دروستكەرەش، جگە لە )چاکە( هيچى ديكەى بۆ ئادەميزاد نەئافراندووەو خراپيەكان لەوەوە 

ەيەك هەست بە بونيان دەكرێـت كە بەهيچ كلوجێك ناكرێت نين، بەآلم هەن، ئەم خراپيانە بە شێو
 و ِراِرا بين.بونيان بەرپەرچ بدرێـتەوە ياخود لەبونيان دودأل

و فەيلەسوفە گەورەكانى و بوونى )خراپە( لەجيهاندا، سەرنجى زۆر لەزاناهەر لەمێژە، باس
 ياردەيە باس بكات.و بيرى خۆى، ئەم دِراكێشاوە، هەريەكە هەوڵی داوە بەگوێرەی بۆچون

کۆمەڵگەى مرۆڤايەتى بە شێوەيەكى ديالەكتيكى ە))زەردەشت، هۆى بوونى ئەم خراپيانە ل
و بەم و خراپە لەبيرى ئادەميزاددا دەپشكنآِروانگەيەوە بنەِرەتى چاکە وهەلًدەسەنگێنێت، هەر لە

ى ئادەميزادا شێوەيە باسى دەكات: هەركە ئەم دوو گەوهەرە هاوال دوانە دژ بەيەكە، لەبير
و گەوج ودانا، چاکە هەلێدەبژێرێت، نەزانئارا، ئەوسا، مرۆڤى ژيرێنەو خراپە ددەركەون، چاکە

 خراپە هەلێدەبژێرێن...((



 ــ3بەندى  30ــ يەسنا  

بەبۆچونى زەردەشت، ئادەميزاد بەگوێرەی ياساى ِراستى )ئاشا( كە ياساى ئافراندنە، تواناى 
 مرۆڤ، ئازاد خولێقاوە، كەواتە، ئازادە لەبيركردنەوەو هەلێبژاردندا.هەلێبژاردنى هەيە، واتە، 

ئەم ئازادى بيركردنەوەو هەلێبژاردنە بەرپرسيارى دەكات بەرامبەر چۆنيەتى بيركردنەوەو 
واتايەكى دى، بەگوێرەی ياساى دژە كردار ـ كە زەردەشت فرە جەختى هەلێبژاردنەكە. بە

نەوەى رەفتارى ئادەميزاد، هەر بەو شێوەيەى كە هەيە بۆ و هەلێگەرالەسەر كردووە ـ ئاكام
 خودى خۆى دەگەِرێتەوە، چاکە بێـت يا خراپە.

و دۆزەخ وكردارى مرۆڤ بۆ خۆى، كێشەى بەهەشتو گەِرانەوەى ئاكامى كارياساى دژەكردار
 لەجيهانبينى زەردەشتدا، زۆر بەجوانى رۆشەن دەكاتەوە. لەپاشاندا دەربارەى دەدوێين.

 ردەشت، ئازادى مرۆڤ لەچلۆنايەتى بيركردنەوەو هەلێبژاردن بەم شێوەيە بەيان دەكات:زە

و تێگەيشتم كە بيرى پێگەيشتوو بآخەوش لەتۆوەيە، ئەتۆى ئەو ئەقلێو هۆشەى ))بۆم ئاشكرابوو
جيهانى دروست كرد، ئەى خواى ئەقلێو گيان، ئەم دياردەيەش لەتۆوەيە كە ئازاديت داوە 

و ياخود بچنە ت پێداون كە ئەگەر گەرەكيان بێت رێگەى ِراستى هەلێبژێرنو ِرێگەبەخەڵک
 9ـ بەندى  31يەسناى      و ناراست.((سەر ِرێى چەوت

و ئيرادەى خوا يا )ياساى لێرەدا ئەوەمان بۆ ِرووندەبێ كە بە باوەِرى زەردەشت، ويست
دياردەى بيركردنەوەدا ئافراندن(. وايداناوەو دايِرشتووە كە ئادەميزاد هاوجوت لەتەك 

و ئافەريدەبێت. هەروەها ئەم بەهرەيەى پێبەخشيوە كە ئازادبێت بۆئەوەى بەئازادى بيربكاتەوە
واتايەكى ديكە، بەگوێرەی هەلێبژێرێت. كەوايە مرۆڤ ئازادە، باش ياخراپ بيربكاتەوە. بە

اواأل دوانە دژ بەيەكە ويستى خوايە، ئەو دوو گەوهەرە هياساى نەگۆِرى )ِراستى( ــ ئاشا ــ كە
كە لە)بوون(دا هەيە، لەبيرى مرۆڤيشدا كارسازن، ئەم دژايەتييە كە بنچينەى ئافراندنن، لێرەدا، 

و خراپە وەديبهێنێت. و چاکەو بايەخداربێتيانى لەبيرى ئادەميزادا، دەتوانآ زێتر خۆى بنوێنآ
هانى بوونەدا، ئەگەركو دەتوانين بە شێوەيەكى سادەتر بێژين: لەهەر قوژبنێكى ئەم جي

واتەى )چاکە( و ئاقڵی وەك ئادەميزادى تێدانەبێت، بێگومان بايەخێك بەزيندەوەرێكى ژير
 يا)خراپە(يش لەئارادا نابێت.

بيركردنەوە لەم ِراستيە فرە سادەيە، چونكو ئەگەر لەسەر ِروى گۆى ئەم زەوييە ئادەميزاد 
و بەم شێوەيەى ئێستاى، تواناى نى ديكە بوايەنەبوايە، ياخود هەبوايە بەآلم وەك ئاژەڵەكا

و )خراپە(يەكيش لەئارادا نەدەبوو. ئەو گيان لەبەرانەى بيركردنەوەى نەبوايە، بێگومان )چاکە(
و تواناى بيركردنەوەيان نييە، تەنيا بەهۆى غەريزەوە ِرەفتاردەكەن، و لەو ژيانە تۆبزى

ڵسوكەوتو ِرەفتارەكان، بە شێوەيەكى ِرۆتين غەريزەييەدا، هيچ شتێك بايەخدار نييە، گشت هە



دەروا. هيچ شتێك يا ِرەفتارێك خراپ نييە، چونكو )خراپە( لەئارادا نييە. كەواتە )چاکە(ش 
بآمانايە، لەبەرئەمە لەجيهانێكدا كە ئادەميزاد بەم شێوەيەى ئێستاى تێدا نەبێت، هەموو شتێك 

 يەخێكى )چاک( يا)خراپ( لەئارادا نابێت.و هيچ باو ملزوم(تەواو كەرەوەى يەكدين )الزم

و )خراپە( لەاليەن بيرى ئادەميزادەوە دێتە ئارا، پاش بيركردنەوە، ئەوسا ئەم )چاکە( )چاکە(
و كرداريدا خۆى دەنوێنآ. هەر لەبەر ئەم هۆيەيە كە زەردەشت پلەوپايە يا)خراپە(يە لەوتە

و خراپە، لەنێو کۆمەڵگادا خۆى ە چاکەبايەخێكى تايبەتى بۆ بيركردنەوە داناوە. بەم شێوەي
پێشاندەدات. بەبۆچونى زەردەشت، ئادەميزاد لەم قۆناخەدا، كە قۆناخى هەلێبژاردنە، دەبنە دوو 

و تواناى بيركردنەوەى پێويستيان هەيە، ئەمانە دەستە، دەستەيەكيان كە زانيارى، ئەقلێو هۆش
و بێت لەو تايبەتكارييانە بآ بەهرەن)چاکە( هەلێدەبژێرن، بەشى دوهەميان، بەهەر هۆيەك 

و خۆيان دەخەنە و لەئاكامدا پاش ئەوەى پەيڕەوى لەخراپە دەكەنو ِروودەكەنە خراپەفريودەخۆن
 نێو باوەشى دياردەكانى يەوە، ئەوسا هەموو ژيانيان بەرەو خراپەكارى ِراپێچ دەكرێت.

ەوت، ِراستەوخۆ پەيوەندى بە زەردەشت لەو باوەِرەدايە كە هەلێبژاردنى ِرێى ِراست يا چ
و هۆشى ئادەميزادەوە هەيە. مرۆڤى ژيرودانا، بە شێوەيەكى ئاگايانە و چەندايەتى بيرچلۆنايەتى

و ِرێگەى ِراست هەلێدەبژێرێت، ومرۆڤى نەزان، نەزانانە دەكشێتە سەر ِرێگەى چەوت
زاد لەگۆِرەپانى ئەم ناراست. ئالێرەدايە كە ئەم پەيامبەرە مەزنە پێويستى سەرشانى ئادەمي

و )خراپە( كە خۆى ئافراندويەتى، ديارى كردووە. ئەركى وچانەى نێوان )چاکە(ملمالنێ بآ
و تێكۆشانى بێوچان دژى خراپە. لێرەدا پێويستە ئاماژە سەرشانى هەر كەسێك بريتييە لەخەبات

و تواناى ەتەك هێزبۆ ئەوە بكەين كە، پەيوەندى لەنێوان ئازادى هەلێبژاردن الى ئادەميزاد، ل
و بآ ِرادەى ئافەريدەگار، هەميشە يەكـآ لەگەورەترين گرفتەكان بووە لەنێو هەموو تەواوسەنگ

و ئاينزاكانى جيهان بەدرێژايى مێژێوو، هەريەكە لەمانە بە شێوەيەكى تايبەتى خۆيان، ئايين
و و چۆن بەدەستچەندبەرەنگارى ئەم گرفتە بونەتەوە. بڕێ لەم ئاينانە، چارەنوسى مرۆڤيان بآ 

ئيرادەى خوا داناوەو دەڵێن كە خوا خۆى خۆشى يا ناخۆشى بە مرۆڤ دەبەخشێت، هەندێكيان 
و بڕێكيان گومِرا دەكات. بۆ بەختەوەربون لەجيهانى پاش مردندا دەخاتە سەر رێگەى راست

ن تا و قوربانى پێشكەش بكەيو نوێژى بۆ بكەينو ستايش)پەسالن(، دەبێ ڵی بپارێينەوە
و دەآلڵەكان بگرين. بێگومان ئەم لەكردەوەمان ِرازى بێت، هەروەها دەبێ ِرێز لەنوێنەر

و دياريكردنى بۆچونانە لەتەك ئازادى هەلێبژاردندا دژ بە يەكدين. لەپەيامى زەردەشتدا، مانا
 و دانايى مرۆڤدا هەيە.وشەِر پەيوەندييەكى ِراستەوخۆى لەتەك )شعور(خێر

و زۆر لەتوێژەرانى جيهان، زەردەشت يەکەمين پەيامبەرێك بووە كە ِرآ بەبۆچونى بڕێكى
و گرفتەى باسمان كرد، داناوە. زەردەشت لەهات ِرەوشێكى فرە سەرنج ِراكێشەرى بۆ ئەو گير

وەاڵمى بڕی لەم گرفتانەى بە شێوەيەكى وەستايانە داوەتەوەو چەندين مەسەلەى بنچينەيى  30
و لەپاشاندا هەريەكە لەوانەى گەياندۆتە ِرادەى امادەى كردونو باسيكردووەو ئخستۆتەِرو
 تێگەيشتن.



 و پەيوەندييان بە بيرى ئادەميزادەوەيە.و ئەندێشەنوشەِر، دوو فاكتەرى بيرـ خێر1

 و تێگەيشتنى مرۆڤ، جياكەرەوەى چاکە لەخراپەيە.ـ ِرادەى زانيارى2

 وشەِر بآ مانايە.و ئازادى هەلێبژاردن، خێرـ بآ ئيرادە3

و ياساى و ياساى هەقويژدان كە لەتەك )ئاشا(دا )واتە ِراستىو بەو هۆشيارـ مرۆڤى دانا4
و خۆى لەتەك ياساى سروشتدا و دروست هەڵدەبژێرێسروشت(، هاوئاهەنگە، رێگەى راست

و تێنەگەيشتو لەِرێى راست و فريو دوور دەخاتەوە. مرۆى نەزانو لەدرۆهاوجوت دەكات
 دوردەكەوآ.

و دروستى و راستىتايشى ئاهورامەزدا هاوئاهەنگ لەتەك بيرى چاک )وەهومەن(ـ س5
 )ئاشا(يە كە ئادەميزاد بەرەو بارەگاى روناكى هيدايەت دەكات.

وشەِرەوە دێنە ئارا. ژيانى و نەجوآلنەوە، بەهۆى لێكدانى خێر، بزوتن(و نەبوونـ )بوون6
و ِرياوە و فريوو خراپە كە بەهۆى درۆرِ و خاسيەوە دێتەدى، وشەگەشەدار لەژێرسايەى خێر
 دەبێت. (سكون) دێتەدى، مايەى )نەبوون( يا

و ئەندێشەيان هەيە، واليەنگرانى درۆ و دروستى )ئاشا(، خاسترين بيرـ اليەنگرانى راستى7
 و ئەندێشەيان هەيە.خراپترين بير

وشەِر ِرێبازى دانى خێرـ ئەم ئەسڵە تا دوا چركەكانى ژيانى ئادەميزاد بەردەوامە، ولێك8
 ئادەميزاد ِروندەكاتەوە.

 ـ ِرەزامەندى خوا بەهۆى كردارى ِراستو دروستى ئادەميزاد ِرەچاودەكرێت.9

و كينە دەكەن، دەبنە ـ مرۆڤى نەزان كە بەخراپترين جۆر بيردەكەنەوەو خۆيان گيرۆدەى ِرق10
 و لەِرآ وەدەركردنيان.هۆى گومِرايى كردنى خەڵکى

و بەخشين بەدەست دێت. ئەو كەسەى و ئاسودەوە، لێبوردنويژدانێكى ئارامىـ بەهۆ11
و خاوەنى و ئەو كەسەى لەدەرونەوە بآ ئۆقرەيەلەدەرونەوە چاکە، دەگاتە بەختيارى راستەقينە

پتر لەم پەيامەى زەردەشتدا  ئەوە كە 19و ِرەشبينە، هەرگيز ناگاتە بەختەوەرىبيرى خراپ
 سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە )نەزانين(، هۆى سەرەكى ِراكێشانى مرۆڤ بەرەو خراپەيە.

كەوايە، يەکەمين مەرجى ئەم خەباتە پيرۆزە ئەوەيە كە هەميشە هەوڵو كۆشش بدرێت بۆ 
بەندى  31كە زەردەشت لەيەسناى و هۆشى ئادەميزاد هەر لەبەر ئەم هۆيەيە پتركردنى زانيارى
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و گرنگترين ئەركى سەرشانى ئادەميزاد بە خەبات لەِرێى بآلوكردنەوەى زانيارى، يەکەمين 17
 و فێركردنى خەڵک دەزانێت.هۆشياركردنەوەى خەڵک، خۆفێركردن

انآ و دەتوو باوەِرى زەردەشتدا، ئادەميزاد لەاليەنى خواوە، ئازاد خولێقاوەگووتمان كە لەئايين
ويستى خۆى هەلێبژێرێت. هەروەها ئاماژەمان بۆ ئەوەكرد كە لەياساى چاکە يا خراپە بە

و ئەمە ئافراندندا كە بە )ياساى ِراستى( ناوى لێبرا، ئاهورامەزدا تەنيا )چاکە(ى ئافراندووە
 ئادەميزاد خۆيەتى كە بەبيرێكى خراپەوە )خراپە(ى خولێقاندووە.

و لەبيرى چەوتى ئادەميزاد خۆى هەلێقوآلوە. كردارى خوادا نييەكەوايە، بەمجۆرە )خراپە( لە
و )خراپە( لەئارادايە، خاستروايە بێژين )باش لەبەرئەوە لەبريتى ئەوەى بێژين )چاکە(

و )خراپ بيركردنەوە( لەئارادايە ــ ئەم دوووشەيە لەئاوێستادا بە شێوەى بيركردنەوە(
 و ئەنگرەمەينو، هاتووە ــسپەنتامينو

و )زێتركردن(هاتووە. ئەنگرە، واتەى )بير(ە سپەنتا بەماناى )خاس(، )دروستكەر(مەينو، بە}
و ماناى )كەمكردن(، )تێكدەر( ياخود )خراپە(يە. كەواتە سپەنتامينو، دەبێتە )بيرى خاس

 و تێكدەر(دروستكەر(، ئەنگرەمينو، دەبێتە )بيرى خراپ

 بەدرێژايى رۆژگار گۆِراوەو بۆتە )ئەهريمەن(.ووشەى ئەنگرەمينو، كەوشەيەكى ئاوێستاييە، 

و شێوەيەكى تايبەتى نييە، بەڵکو )بون( داكەوايە، لەِراستيدا، ئەهريمەن لەفەرهەنگى ئاوێستايي
و تێكدەر( هاتووە. لەوتەكانى زەردەشت، ئەوەى كە پتر سەرنج ِرادەكێشآ بە ماناى بيرى )خراپ

و)ژيان(دا پێشان ئەوەيە كە ئەم پەيامبەرە مەزنە، پێش هەموو شتێك ديالەكەتيك لە)بوون( 
سەر ئەم شێوەيە )ديالەكتيك( و بۆچونەكانى ئادەميزاد لەدەدات، پاشان بنچينەى بير

 دادەمەزرێنى.

و بەآلم بەداخەوە، بەدرێژايى مێژوو، بەتايبەتى لەسەردەمى دوايينەكانى دەوڵەتى ساسانييەكان
پاش ئەوان )دەتوانين بێژين تا ئێستاش(، دەربارەى بيرى زەردەشت ـ هەروەكو لەمەوبەر 

و ئەوەى كە ڵی چەواشەوە باسكراوە باسمان كرد كە زێتر لەگاتاكاندا خۆى دەنوێنآ، زۆر بە
 وەرگيراوە زۆربەى زۆرى راست نين.

و بوون لەو سەردەمەدا هەيبووە، و ژيانئەو بۆچونە ديالەكتيكەى زەردەشت دەربارەى ئادەميزاد
و و هەراو نەبەردى هەميشەيى لەنێوان ئاهورامەزدازۆر ناژيرانە گۆِراوەو شێوەى شەرِ 

ووردبينەوە لەگاتاكان دەبينين ئەوەى باسى ەكاتێكا ئەگەر خاسئەهريمەنى بەخۆيگرتووە، ل
و ئەنگرەمينو. واتە بەگوێرەی بيرى زەردەشت، لێكراوە بريتيە لەنەبەرد لەنێوان سپەنتامينو

و روخێنەرە. و خراپو پاك، لەتەك بيرى ناپاكو دروستكەرو نەبەرد لەنێوان بيرى خاسشەرِ 



و ئەهريمەنى نەكردووە، و نەبەرد لەنێوان ئاهورامەزداەرِ كەوايە زەردەشت هەرگيز باسى ش
 ياخود بە هيچ جۆرێك باسى دوو خوايى نەكردووە كەبڕی كەس ئێستاش باسى لێدەكەن.

و كردارى ئەلێبەتە هەروەكو گووتمان، ئاكامى بيركردنەوەى خاسى ئادەميزاد، وتەی خاس
و كردارى ەميزاديش، وتەی خراپخاسە. بە پێچەوانەى پاشينەى بيركردنەوەى خراپى ئاد

 وايە بێژين:خراپە. ئەمانە گشتى لەکۆمەڵگاى مرۆڤدا خۆيان دەنوێنن. كەوايە، خاستر

و )خراپە( لەجيهاندا نييە، بەڵکو و )مرۆڤى خراپ(، واتە، لەراستيدا، )چاکە()مرۆڤى خاس(
 و )مرۆڤى خراپ(ە كە لەم جيهانەدا پەيدادەبێت.ئەمە )مرۆڤى خاس(

دا لەوانەيە بۆ هەموو كەسێك ئەم پرسيارە بێتە گۆِرآ كە بۆچى ئەندێشە، ِرەوشتى خراپ لێرە
وەديدەهێنێت، ئايا ئەندێشە ناتوانێت هەميشە )چاکە( بێنێتە ئارا؟ لەوەاڵمدا دەگوترآ كە لەِراستيدا 
)خراپە( لە)بوون( دا نەبووە، لەبەر ئەمە دروستكەرێكيشى نييە، چونكو شتێك كە نەبێت، 

واتەيەكى توانێت دروستكەرى هەبێـت. )خراپە( بريتيە لەبەشى بۆشايى يا سالبى )چاکە(، بەنا
 ديكە بە بۆشايى يا سێبەرى چاکە لەئەندێشەدا دەگوترآ )خراپە(.

 ئەم نمونەيەى الى خوارەوە، ئەم باسە پتر رۆشەن دەكاتەوە:

ناك بۆتەوە، تا ئەوکاتەى و پەنجەرە بێنە بەرچاو كە بەهۆى چرايەك ِرووژوورێكى بآ دەرگا
و پێكهێنەرى ِرووناكى ژوورەكە چراكەيە. ئێستا چراكە داگيرساوە، دەبێژين كە دروستكەر

و چراكە بكوژێنەوە، ديارە ژوورەكە تاريك دەبێت، لێرەدا، ئايا دەتوانين بێژين كـآ دروستكەر
روستكەر يا بەديهێنەرى يا پێكهێنەرى تاريكي يەكەيە؟ بێگومان هەرچى تێ بيفكرين ناتوانين. د

تاريكييەكە بناسين )چونكە تاريكى لەئارادا نييە تا دروستكەريكى هەبێت(، تەنآ دەتوانين بێژين 
كە پاش ئەوەى رووناكييەكە نەما)چراكە كوژايەوە(، تاريكى جێگەى گرتەوە، واتە تاريكى 

کە، )روناكى = چاکە( بۆشايى نەبوونى رووناكى پِركردەوە. ئێستا كونآ لەبريتى ِرووناكى، چا
ولەبريتى تاريكى، خراپە )تاريكى = خراپە( ِرەچاوبكەين، لەم حاڵەتەدا، دەبێژين كە هەرچى 
شتێكى خاسە خوا دروستى كردووە، بەآلم خراپە هەروەكو تاريكى ناتوانێت خوايەكى هەبێت، 

 بەڵکو بەهۆى نەبوونى چاکە، خراپە دێتە ئارا.

 و ێيبەبێش دەزانم زۆر بەكورتى بێژم:ێنينپێش ئەوەى كۆتايى بەم باسە به

و خاوەن هەست و ئاگابەگوێرەى گوتەی گاتاكان، خوا، ئادەميزادى وەك زيندەورێكى هۆشمەند
و هەلێبژاردنى پێبەخشيوە بۆئەوەى بە ئاسانى و تواناى تێگەيشتن)شعور( ئافراندوەو هێز

 ديارى بكات.و چارەنوسى خۆى بتوانێت ِرێگەى ژيانى خۆى هەلێبژێرێت



و... و دواييەكەى، هەنگاوەكانىلەگاتاكاندا بە هيچ جۆرێك ئاماژە بۆ چۆنيەتى ئافراندن، سەرەتا
و شوێن)مكان(، و لەجيهان جيا نييە. كات )زەمان(و هێزى بزوێنەرى جيهانەنەكراوە، خوا، وزە

 ت وەسفى بكرێت.بە شێوەيەكى ناديار )مبهم( پێكەوە ئاوێتەبون كە بەهيچ جۆرێك ناتوانرێـ

و بەس، باسى ئافراندن تەنيا بەشێوەيەكى هەرچى شتێك لەگاتاكاندا باسى لێكراوە بريتيە لەژيان
كەمتر ەالوەكى ئاماژەى بۆ كراوە. ئاينى زەردەشت بريتييە لەياساى شێوەى ژيان، و

و و الگبيعە( كراوە، بەڵکو خۆى لەسەر ِروى گۆى زەوى دەبينآ)ماورا سەرو سرووشت باسى
 و پەيوەندييە كۆمەآليەتييەكانى دەكات.ادباسى ئادەميز

ويستويەتى بە خەڵک ِرابگەيەنێت، و شيرينو بە شێوەيەكى فرە سادەزەردەشت بە زمانێكى پاِراو
و گوێى كراوە بِروانينە راستيەكان، دەگەينە ِراستييەكى فرە ئەگەركو بە چاوێكى روناكبينانە

وشەِر دروستكراوى بيرى بەدەست خۆيەتى، خێرمەزن، ئەويش ئەوەيە كە چارەنوسى ئادەميزاد 
و و تێگەيشتن، گرنگترين هۆن بۆ جياكردنەوەى چاکە لەخراپە. ئەو كەسەى داناخۆيەتى، دانايى

و نەزانە بەرەو رێگەى و ئەو كەسەى گەوجژيرە، رێگەى راستو دروست هەلێدەبژێرێت
ياردەى خۆپەرستى، توِرەيى، و كينە كە دو خراپە دەِروات. ئەوانەى كە بەرەو ِرقچەوت

و وێرانىو ناپاكييە، دەِرۆن، کۆمەڵگا بەرەوو كوشتار، دوِرويىوزەنگدەمارگيرى، زەبر
و ياساى و دروستىئادەميزاد بەرەو هەلێدێر دەبەن. بەالم ئەوانەى كە ِروودەكەنە راستى

و اش بەختەوەرىو بۆ کۆمەڵگو كارى خاس، جيهان پِر دەكەن لەخۆشىسروشتى، داوێن پاكى
 شادى دەهێنن.

و مەزد يەسنا )مەزداپەرستى _ خواپەرستى(، بريتيە بەشێوەيەكى گشتى، فەلسەفەى زەردەشت
و ملمالنێكردنى توند دژى شەِرو خراپە. زەردەشت بەو ِرەوشەى گرتبويە بەرو لە تێكوێشان

و ەوەى ِرونكردوێتەوەو ناِراستى، ئخستبويە بەرچاو كە بريتيە لە ِرێكنەكەوتن لەتەك خراپە
 سەلماندويەتى كەهەرگيز لەتەك بيرى ئەهريمەنى سازش ناكات.

و هەوڵێك ببێتە هوێى ئەوەى ژينگەى گوێى زەوى ئاوزەدان لەئاينى زەردەشتيدا، هەركارێك
 ترو جوانترو چاکە بەهێزو خراپەو ناِراستى الوازتر بكات، بەسەركەوتن هەژمار دەكرێت.

و باسى ئەركى ەندى نێوان ئادەميزاد لەتەك ئەم جيهانە پِر لەنهێنيەزەردەشت، باس لەپەيو
 و چلوێنايەتى سەركەوتن بەسەر گرفتەكانى ژيان دەكات.و چارەنوسو پێويستيەكانىسەرشان

بەپێچەوانەى بڕێ لە فەيلەسوفەكان، زەردەشت سەبارەت بە خوێشبينى توندِرەوى ناكات، 
ەڵکو بەرەو بێ خەوشيەتى دەِروات، ئێمە كە خوێمان دەبێژێ ئەم جيهانە بێ خەوش نيە، ب

و ووشيارترين ئافەريدە لەسەر ِرووى زەوى دەزانين، دەبێت بەردەوام تێبكوێشينوبەژيرترين
 هەوڵ بدەين بوێ پێشخستنى كوێمەلێگا تابگەينە بێ خەوشيەتى.



ميزاد چارەنوسى زەردەشت سەلماندويەتى كە ئەم جيهانە، جيهانى گەشەو پێگەياندنە، وە ئادە
خوێى بەدەست خۆيەتى. بوێيە بەيەکەمين كەسێك دەژمێردرێت كە ئاينى پاك كردوێتەوە 

و ئەنجامدانى ِرێو ِرەسمى هەڵەو باوەِر بە ئەفسانەو بەرپەرچى هەموو و ئەفسونلەسيحرو جادو
 ئەمانەى داوەتەوە، وە ئەوسا ئاينى لەسەر بنچينەى ئاكار دامەزراندووە.

 دەبێژێ Early Zoroastrianism بارەت بەمە لە كتێبىموێلێتن، سە

و پەيامەكەى خوێى لەسەر بنچينەى ئاكارى ))زەردەشت لەوبيرمەندە پێشِرەوانەيە كە ئاين
و زەويەكى نوێ بوو كەلەسەرەتاو پاشێنەكەيدا، دامەزراندووە. ئەو عەوداڵی ئاسمانێكى نوێ

 و دروستى فەرمان ِرەوا دەبێت.((ِراستى

و بەنرخترين ئامانجى ژيان هەژمار ت، ئاكارو خووِرەوشتى بەرزى بەگرنگترينزەردەش
كردووەو بەِراشكاوى بە خەڵک دەبێژێ كەتەنيا بيرو كردارو گوفتارى خاسە كەدەتوانێت 

و گەشەى پێ بكات. وەاڵمى پێويستيەكانى ئاكارى بداتەوەو ژيانى مروێڤ بەرەو پێشەوە بەرێت
ِراستييە كەسەختترين سزاى خراپە كاران بريتييە لە ئەو بەهوێى بانگەشەى ئەم 

ويژدان، ئەوەى پێشان داوە كەتا چ ئەندازەيەك چوێتە نێو قواڵيى ِروێحو دەرونى نائارامى
 ئادەميزاد، وە ئاگايى لەنهێنييەكانى بووە.

 و ئاینى زەردەشتىیەکتاپەرستی

ئايين )دين(، دياردەيەكى كۆمەآليەتييە كە بۆ ئاسودەيى ئادەميزاد هاتۆتە ئارا، وپشتاوپشت 
 لەوەچەيەكەوە بۆ وەچەيەكى ديكە هاتۆتە خوار.

ويژدان يا توانايي ووشەى )دين( لەووشەى ئاوێستايى )دەئنا(وە وەرگيراوە كە بەماناى
 ە.ئادەميزادە بۆ بيركردنەوەو جياكردنەوەى چاکە لەخراپ

و ِرەوش ياخود و ِرەوش بەكاردێت، واتە ئايين يا )دين( ِرآئيمِرۆوشەى )دين( بەماناى ِرآ
و گەيشتنە دوندى و پێشكەوتوترو بەختەوەرترو ياسايە كە بۆ گەيشتنە ژيانێكى خاستردەستور

مرۆڤايەتى لەگشت بوارەكانى ژياندا. واتە ِرزگاربون لەهەموو ئەو بەرهەلێستانەى رێگە 
و و فەرمان كە لەسەرو گشت ياساگەيشتنە رزگارى دەگرن. ئايين بريتيە لەکۆمەڵێك ياسالە

و و ئابوورييەكانە. بڕی لەزانايان دەبێژن كە ئەم تاريفە هەميشەفەرمانە كۆمەآليەتى، ِراميارى
و چونيەك نين. دەبێژن مەرج نييە هەموو فەرمانە لەهەموو بوارەكانى ژياندا بەم شێوەيە

 و ياسا كۆمەآليەتييەكاندا بن، بەڵکو:ەكان لەسەرئايني

و ياسا كۆمەآليەتييەكانن كە لەهەموو كاتو شوێنێكدا شايانى و ياسايانە لەسەرئەو فەرمان
و جێگەى ِرەزامەندى خەڵک بن. ئەم تاريفە دەربارەى ياسا ِرەوشتييەكان دروستن، بەكارهێنان

ان تاكە كەس لەتەك کۆمەڵدا دەدوێن وەك: ِراستى، واتە ئەو ياسايانەى دەربارەى پەيوەندى نێو



دروستى، ميهرەبانى، فيداكارى.... بەآلم فەرمانو ياساكانى ديكە كە خۆيان دەقورتێنە نێو 
و تايبەتكارييەكانى كەسى وەك: پەيوەندى ژنو مێردايەتى، دابەشكردنى ميرات، كارە پيشەيى

و کۆمەڵگا و كاتو بەگوێرەى شوێناريفە بەدەرنبازرگانييەكان، ياساكانى سزاو تۆڵە..... لەم ت
 دەگۆِرێن.

 و هەلێسەنكاندنيان، دەبێ بێژين كە:بۆ بەراوردكردنى ئاينەكان

و بايەخێكى بەرزى بۆ دادەنرێت و پلەلەکۆمەڵگاى ئيمِرۆى مرۆڤايەتيدا، ئەو ئاينە زێتر پەسەند
تايبەتييەكانى ئادەميزادەوە خەريك كە ياسا ِرەوشتييەكانى پتربێـت. وكەمتر خۆى بەئيشوكارە 

و و لەهەموو كاتو شوێنێكدا شايانى ئەوەن كە بە ئاينێكى ِرێنماكردبێت. ئەو جۆرە ئاينانە هەميشە
 ِراست پەسەند بكرێن.

و دورە پەرێزى لەدۆزەخ لێرەدا پێويستە بێژين كە ئەگەركو ئامانجى ئايين گەيشتنە بەهەشت
تايبەتى ئامرازێك بێـت بۆ گەيشتنە ئەو ئامانجە، ئەوسا دەبينين   و رەسمىبێت، وئەنجامدانى رێ

و هاندەرى ئادەميزادبێت بۆ گەيشتنە چاکەكارييەكانى مرۆڤايەتى بە لەبريتى ئەوەى ئايين ِرێنما
و مەعامەلەكردن. ئامانجى ئاينى ِراستى و ِريايىو دواكەوتنپێچەوانەوە دەبێتە هۆى مايەپوچى

و بەهەشتى دەرونى كە ويژدانو ئارامىرێگەى ِراست بۆ گەيشتنە بەختيارى بريتيە لەپێشاندانى
و و ناو جيگەرو تكاكار نييە، بەڵکو تەنيا دەبى لەِرێگەى پتەوكردنهيچ پێويستيەكى بە دەآلأل

و پەرەسەندنى و هەوڵو كۆشش بدەين بۆ گەشەپێكردنبەهێزكردنى ئەم چاکەكارييانە بين
 کۆمەڵگا.

ئاينەى ئيمِرۆ بە نێوى ئاينى زەردەشتى دەيناسين، دەتوانين بێژين كە لەتەك  دەربارەى ئەم
ئەوەى لەهەموو ئاينە يەكتاپەرستييەكان كۆنترە، لەم ِروەوە پتر لەزۆربەى ئاينەكانى ديكە 

و گشت ئەو باسو مەسەالنەى كە شايانى سەرنجە چونكو تيايدا بە تەواوەتى دەربارەى ِرەوشت
 ن، لەهەموو كاتو شوێنێكدا باسى لێكراوە.لەياسا نەگۆِرەكان

و گفتوگۆى لەسەر كراوەو لەم ئاينەدا، بەديدێكى زانستيانە هەموو پرسێكى تێدا ِرەچاوكراوە
و ئەوەى هەلێسەنگێردراوە، پاشان ئەوەى بەسوودى کۆمەڵگابوبێت، هاندراوە كە ئەنجام بدرێت

سزاى تايبەتى بۆ دانەنراوە، چونكو يانى كۆمەأل بوبێت دورەپەرێزى لێكراوە، بەآلم ز بە
و چەندايەتى سزا لەو رستە ياسايانەن كە لەتەك گۆِرينى كاتوشوێندا و چۆنيەتىسنوردانان

 دەگۆِرێن )زياد ياخود كەم دەبن(.

و ناپەسەندەو پێويستە هەموو كەسێك بۆ نمونە: زەردەشت دەبێژێ: دزى كردن كارێكى خراپ
يەكى تايبەتى بۆ سزادانى ئەم كارە خراپە دانەناوە. يچەندايەت وڵی وەدوربێت، بەآلم چۆنيەتى

و هيچ كەس پێويستى بەوە نەبێـت دزى چونكو سەرەتا هەوڵی داوە ئەم كارە ئەنجام نەدرێـت



و کۆمەڵگاى و كاتبكات، واتە دزێتى بنبر بكرێت. بەآلم ئەگەر كەسێك دزى كرد، ئەوا شوێن
 زا دەدات.ئەو سەردەمە بِريار لەسەر شێوەى س

هەروەكو لەمەوبەر باسمان كرد، نەتەوە ئارياييەكان لەپێش زەردەشتدا فرەخوايى 
، واتە باوەِريان بە چەندين خوا هەبووە كە بۆ هەريەكەيان بەجيا Polytheisme بون

و توِرەييان كەم بكەنەوەو بۆ ئەم مەبەستە پێويستيان بە قوربانييان دەكرد، بۆئەوەى لەِرق
و لەتەك قوربانى و خواكاندا دەآلڵی بكەنە ببنە نوێنەريان، واتە لەنێوان خەڵککەسانێك بو ك

و دابونەريتە تايبەتييە كە پِربوو لەئەفسانەى وێرد خوێندن بن. ئەم دەآلڵيەتەكردندا خەريكى
و خەڵک، كە بەتەواوەتى لەكارى جۆراوجۆر، بە شێوەيەك كارى كردبووە سەر کۆمەڵگا

ركردنەوەيانى لـآ زەوت كردبوو، لەِراستييەكانى ژيان وەدورى خستبونەوە، و تواناى بيخستبون
و سروشتييەكان، بۆ ويستو ئارەزووى خواو هێزە سەرچارەنوسى خۆيان بەستبۆوە بە

و دەآلآلنە، ئەوانيش بە ئارەزوى خۆيان وەديهێنانى ئارەزوەكانيان پەنايان دەبردە بەر ئەو تكاكار
ڵيان دەدا خەڵکى لەو بارەدا بهێلێنەوە بۆئەوەى بير لەهيچ شتێكى نوێ و هەوخەڵکيان دادەدۆشى

 نەكەنەوە.

ملمالنێ كردنى زەردەشت لەتەك نەريتى فرەخواپەرستى، پتر لەوەدا خۆى نوێندوە كە 
و بەِراشكاوى گشت ئەو خوا جۆراوجۆرانەى پوچ كردەوەو بانگى بونى خوايەكى تاكو تەنيا

و پەنابەرنە بەر اى لێكردن كە دەست لەو بيرە پوچانە هەلێگرنو داوژيرى بە گوێى خەڵکادا
 و ئەقڵی خۆيان بۆئەوەى ِراستى يان بۆ ئاشكرا بێـت.هۆش

و رێى ِراستيان و ِراپەِرينئيدى بەرەبەرە بازاِرى دەآلڵەكان كزبوو، خەڵک هوشياربون
 گرتەبەر.

ەقينە، ئەو كەسەيە كە پەيڕەوى وباوەِرى زەردەشت، مرۆى خاوەن ئيمانى راستلەِروانگەى بير
و و كردارو دروستى دەگرێتەبەر، وهەڵسوكەوتى بەگوێرەی بيرو ِرێبازى راستىلەراستى دەكا

 گوفتارى خاسە.

و بە پێچەوانەوە، مرۆى بآ باوەِر كە پێى دەبێژرێ )كافر(، ئەو كەسەيە كە پەنا دەبێتەبەر درۆ
 و هەمو جۆرە خراپييەك.دەڵەسە

و دابونەريتى كۆنەپەرستى بو كە دژى کۆمەڵگابون. قوربانى كردنى زەردەشت، دژى ئەفسانە
 ئاژەڵ بۆ هەر خوايەك بێت بەكارێكى ناِرەواو ناشيرينى دەزانێت.

و پەرەسەندنى کۆمەڵگا دەكردەوە، و تەبايىلەبەر ئەوەى زەردەشت تەنيا بيرى لەخۆشى
ێزو تواناى خۆى لەم ِرێبازەدا بەكارهێنا، بۆيە ودەيويست مرۆڤ باش بيربكاتەوە، هەموو ه



و ملمالنێيەكى يەكجار كەرپن(ەكان ِراوێستا وزۆر بەتوندى دژى هەموو ئەو دەآلآلنە )كاوى
 سەختى لەتەكا كردن.

 خوالێخۆشبو پورداود لەم بارەوە دەبێژێ:

و )پەز( نييە، ا( و خوێنى )گ)زەردەشت بە ئاشكرا بانگيدا كە مەزدائاهورا پێويستى بەقوربانى
و بەس. و پەرستنێك كە دەتوانآ بگاتە بارەگاى خواو پەسەندى بكات، بريتييە لەِراستىتەنيا نيايش

و رۆژى و ئاژەڵی سودمەند بەخێوبكات، لەم جيهانەو كشتوكال بكاتهەركەسێك زەوى بكێڵی
 پەسآلن خوا لەخۆى ِرازى دەكات.(

 وە كە دەبێژێ:جەاللەدينى ئاشتيانى، زۆر جوانى پێكا

و معنوى ))يەكـآ لەهەرە گرنگترين شاكارەكانى زەردەشت ئەوەيە كە چەندين نێوانجى رەوشتى
و خوا هەلێبژاردووە. بۆ نيزيك بونەوە لەخوا، لەبريتى ئەوەى دەست بە دامانى لەنێوان ئادەميزاد

بەو ئاكارە )صفات( و ِرابەرانى ئاينزاكان بين، وڵيان بپارێينەوە، دەبێ خۆمان و كەشيشكاهن
خواييانە برازێنينەوە وەك: راستى)ئاشا(، بيرى خاس)وەهومەنە(، توانايى )خەشترا(، 

 خۆشەويستى )ئارمەئيتى(و....

و نە و كەشيشو نە كاهنو خوادا كە نە پەرستشگايەكيان هەيەئەمانە پردێكن لەنێوان ئادەميزاد
ێكى ماديشيان نييە، ئەمانە بريتين لەو ڕێوڕەسمێكى تايبەتى، تەنانەت هيچ شێوەو ِروخسار

ن لەخوا نيزيك دەبينەوەو دەبينە يو هەركە پآ گەيشتفەزيلەتانە كە دەتوانين بەهۆيانەوە خوا بناسين
 ئاهورايى، چونكو ئەمانە خودى ئاهوران(.

دەزانين، گشت ئايينە يەكتاپەرستييەكان باوەِريان بەوە هەيە كە خوا هەموو شتێكى ئافراندووەو 
و مەالو... و الوىئاگادارى گشت شتێكە. بەآلم لەتەك ئەمەشدا سوپايەكى بآشومار لەكەشيش

و بآ دروست بووە بەبەهانەى ئەوەى نێوانجى نێوان خواو خەڵکن، سوارى سەرى خەڵکى نەفام
 و کۆمەڵگايان بەرەو هەلێدير بردووە.ئاگابون

و بآ پەروا، بەرەنگارى ئەو سوپا دژ بە و هۆشيارانەزەردەشت زۆر ئازايانە
و هيچ جۆرە و دژ بە مرۆڤايەتينوێستاوەو جاِرى داوە كە ئەمانە درۆزننمرۆڤايەتييە

 و خواپەرستيدا نييە.پەيوەنديەكيان لەتەك ِراستى

گەورەترين گۆِرانكاريى ن كە يلەمێژووى ئاينەكانى جيهاندا، دەبێ زەردەشت بەكەسێك دابنێ
و خێڵكى بەديهێناوە كە بريتيە لەباوەِر بە خوايەكى تاكو تەنيا كە تايبەت بەهيچ نەتەوەو تاقم

دياريكراو نەبووە، لەهيچ شوێنێكى تايبەتى نەبووەو لەهەموو شوێنێكدا هەيە، بووەو هەميشە 
 و بوونە.دەبێت، ئافەريدەگارى گشت كەشكەآلن



و خاوە دان بە ادەسپێرآ كە لەبريتى پەنابردنە بەر ئەو هەموو ئەفسانانەزەردەشت، بە خەڵک رِ 
و و نزا كردن، دەبێ پشت ئەستور بەكارو دوعاو لەخۆدانپياوە ئاينيە درۆزنەكان، لەبرى گريان

و باوەِر كردارى خۆمان بين، وبۆ سەلماندنى پەرستنى راستەقينەى خوا، پێويستە بەكردەوە
و ئازاد، لەِرێى راستيدا هەنگاو بيسەلمێنين. وەك مرۆيەكى ِراستو دروستى بەراستى

و پەنا نييە. پشتوپەناى راستى ئەو جۆرە مرۆڤانە تەنيا هەلێبێنين، مرۆڤى ئازاد پێويستى بە لغاو
 و بيرى خاسيانە.و كرداركار

 تاگور لەم بارەوە دەبێژێ:

و و گريانێك جگە لەسوپاسو نزافێرى ئەوەكرد كەهيچ جۆرە دوعا خەڵکى ))زەردەشت
 كردارى خاس، لەبارەگاى ئاهورامەزدا پەسەند ناكرێت((.

پياوە بەناو  ىو بازاِرى دەستگاكانئەم جۆرە پەروەردەكردنە لەاليەن زەردەشتەوە، دوكان
 ئاينييەكانى ئەو سەردەمەى بآ مشتەرى كرد، بۆيە زۆر بەتوندى بەرەنگارى زەردەشت بونەوە.

 گى ئەلمانى، شدر، دەبێژێ:توێژەرى بەنێوبان

و ِرەوشتى ))زەردەشت، تەنيا دامەزرێنەرى ئاينێكى نوێ نييە، بەڵکو كەسێكە كە دژى ئايين
و بێدەرامەتان، دەنگى خۆى وێستاوە، شۆِرشگێِرێكە كە بۆ بەرژەوەندى هەژارانئەو سەردەمە

 بەرز كردۆتەوە.((

باوەرەدايە كە دەستێوەردانى پياوە  ، ئێران ناسى ئەلەمانى، لەوAdolf Rapp ئەدولف راپ
وكارى ِرامياريدا، هەر لەكۆنەوە بۆتە و خۆتێهەلێقورتاندنيان لە ئيشئاينييەكان )روحانيەت(

هۆى ئەوەى ِرێگە لەپێشكەوتنى کۆمەڵگا بگيرێت، ئەم كارە لەئاينى زەردەشتيدا وەبەرچاو 
 ناكەوێـت.

 وانى بێژاوە:گيگر، دەربارەى يەکتاپەرستی زەردەشتەوە، زۆر ج

و خراپەى )).... پەيامى زەردەشت، مەسەلەى ئەو دوو هێزە كاريگەرە كە ديارگەى چاکە
تەواوسەنگە، بە شێوەيەكى ئاشكراو ِروون لێكداوەتەوە. مەخابن لەپاش هێرشى عەرەبەكان 

و سەرزەمينى چين، نەيارەكانى و ِرەوكردنى زەردەشتيەكان بۆ خاكى هيندبۆسەر زەمينى ئێران
و و باوەِر بە بوونى دوو خواكردو خراپەيەيان بە پەرستنئاينى زەردەشت ئەم ديارگەى چاکە

و ئەهريمەنيان بەرامبەر بە ئاهورامەزدا دانا. ئەمە لەكاتێكدا كە دەبينين يەکتاپەرستی
و هەر ئەم يەكتاپەرستيە وەك ئاهوراپەرستى لەئاينى زەردەشتدا لەسەراسەرى گاتاكاندا ئاشكرايە

 ەستێرەيەكى گەش لەسەر تەوێڵی درەخشانى ئەم ئاينە دەدرەوشێتەوە.((ئ

 واال دەبێژێ:دكتور پور



))... زەردەشت دەربارەى دوو گەوهەر ئاخافتووە، بەآلم فەلسەفەكەى بەهيچ جۆرێك ماناى 
پەرستنى دوو خوايى نەبووە. ئەم دياردەيە )پەرستنى دووخوا( لەقۆناغەكانى فرە دوايى دا كە 

اينە بآلوبۆتەوە ئاوێتە بە ئاينى زەردەشت بووە، لەسەردەمى خودى زەردەشتدا، باوەِر ئەم ئ
 و نابينرێت.((نييە لەم ئاينەدا بەدوو خوا بەهيچ جۆرێك

( ئەمەى بۆ 9بەندى  41و هات 1بەندى  30واال لە لێكدانەوەى گاتاكاندا )هات دكتور پور
و لەبەرئەوەى هەردووكيان ئافەريدەى مەزدانو ئەنگرەمينو، ِرووندەبێتەوە كە سپەنتەمينو

خۆيان ئافەريدەن، هەرگيز ناتوانن ئافەريدەگاربن. ئەمانە دوو ِروى جياوازى ئافراندنن كە 
و دژ بە يەك، و مردن، ودوو قۆناخى كردەى توانايى خوان كە هەميشە پێكەوەبريتين لەژيان

 لەنێو خۆياندا خەريكى ملمالنێن.

هان بە گۆِرەپانێك دەزانێت كە تيايدا ملمالنێى هەميشەيى لەنێوان دوو زەردەشت، هەموو جي
 و ئەنگرەمينو بەردەوامە. دەبێژێ:هێزى دژ بەيەك، واتە سپەنتامينو

و دژى يەكدين، ە دژ بەيەكە، لەهەمان كاتدا كە لەتەك يەكديدا )مخالفن(نئەم دوو هێزە هاوال دوا
وزەى  ێكەوە )بوون( يان وەدەيهێناوە، بۆ نمونەتەواوكەرەوەى يەكترن. بونى ئەم دوانە پ

و )سالب(، لەهەمان كاتدا كە مخالفى يەكترن، بەآلم پێكەوە دەبنە هۆى دروستبونى )موجب(
و)دافعە( دەبنە هۆى ئەوەى هەموو هەسارەكان لەكەشكەآلندا لەجێى كارەبا. وزەى )جاذبە( 

 ەم ياسايە بەنەگۆِرى بمێنێتەوە.و لەسەر هێلێێكى تايبەتى بسوِرێنەوە، ئخۆياندابن

و ناشيرينى، پەيوەندييان بە شێوەى بيركردنەوەى خۆمانەوە هەيە. ئەوەى و خراپە، جوانىچاکە
 و ناشيرين.كە بەسوودمانە بەجوانى دەزانين، وئەوەى بەزيانمان بێت پێى دەبێژين خراپ

يدەى ئاهورامەزدايە، لەروانگەى بيرى زەردەشتەوە، هەرچى شتێك لەم جيهانە هەيە ئافەر
و بۆ مەبەستێكى دياريكراو دروستكراوە. بەآلم ئەوە ئێمەين كە خراپ وخۆى لەخۆيدا خاسە

بەكارى دێنين. بۆ نمونە، ترياك، مادەيەكە ئەگەر بەخاسى سوودى لێوەربگرين، لەزۆر 
ئەوا لەدەرمانەكاندا بەكاردێت بۆ چارەسەركدنى نەخۆشييەكان، بەآلم ئەگەر فرە بەكاربێت، 

 ژارێكى كوشەندەيە.

و لەپاشاندا ئەنگرەمينو، لەسەردەمى ساسانيەكاندا بە شێوەى )ئەخرەمينو(. و)ئەهرمنو(
 )ئەهريمەن( ى لێهاتووە.

و بەرامبەر ئاهورامەزدا ِرابوێستێت. وێرانى دروست بكاتوئەم ئەنگرەمينويە ناتوانێت خراپە
و سەربەخۆى نييە، بەڵکو پەيوەندى و بەهيچ جۆرێك بونێكى ئازادئەهريمەن لەدەرونى مرۆڤدايە

و ئەنگرەمينو بريتين لەخوى بە بيرى خراپى بڕی كەسەوە هەيە. دەتوانين بێژين سپەنتامينو
 و دەرونى ئادەميزادەيە.و سيفەتى ئەهريمەنى كە هەردووكيان لەنێو بيرفريشتەيى



و دوى ( دەبێژێ كە مرۆڤى نەزان دووچارى هەڵە دەبێـت3بەندى  30زەردەشت لە)هات 
و دژ بە مرۆڤايەتى و ِرێى ناراست دەگرێتەبەر. لەئاكامدا كارى خراپئارەزوى مادى دەكەوێت

و دەبێـتە نمونەى و رەفتارى نامرۆڤانە لەِرەوشتيا دەردەكەوێتلێدەوەشێـتەوە، وبەرەبەرە خو
و دانا رێگەى راست كى ترسناك لەلەشى ئادەميزاددا. بەآلم مرۆڤى ژيرئەهريمەنێ

و بەهۆى كردارە خاسەكانيەوە، و بەسەر ئارەزووە ماديەكانى خۆيدا زاڵ دەبێتهەلێدەبژێرێت
 و رەفتارى فريشتانەى دەبێـت لەلەشى ئادەميزاددا.خو

يهان لەو باوەِرەدان كە بنچينەى و بەنێوبانگى جو زانايانى گەورەئێستا ئيدى زۆربەى توێژەران
 ئاينى زەردەشت )لەروى ئيالهياتەوە( لەسەر بناغەى يەکتاپەرستی داِرێژراوە.

و خراپە. لەنێو ئەم ئاينەدا، واى و شەِر، يا چاکەبەآلم لەرۆژگارانى كۆندا بەهۆى باسى خێر
بە دوو خواى  لەتوێژەران كردبوو كە بكەونە هەڵەيەكى گەورە، وبێژن ئەم ئاينە باوەِرى

جياوازى دژ بەيەك بووە. يەكـآ لەو هۆيانەى كە ئەو توێژەرانەى لەم بارەوە خستبووە هەڵەوە، 
دەتوانين بێژين كە بەداخەوە ِرەفتارى خودى پياوە ئاينييەكانى ئەم ئاينەبون، بەتايبەتى 

و دەپێوا لەسەردەمى ئيمپراتۆريەتى ساسانييەكان كە ئەم ئاينە پيرۆزە سەردەمى نشوستى خۆى
 بەرەو نشێوى دەِرۆيشت.

پاشان نووسەرە ئيسالمييەكان بەگوێرەى ئەو بەڵگەناپەسەندانەى ساسانيەكان، پتر پروپاگەندەى 
 ناجۆريان دەربارەى ئەم ئاينە بآلو دەكردەوە كە گوێيا ئەم ئاينە باوەرى بە زێتر لەخوايەك هەيە.

و دەربارەى يش لەبەرئەوەى تازەكاربونلەسەرەتاى چەرخى ئاوێستا ناسيدا، رۆژهەآلتناسەكان
وايان بآلوكردەوە. وئەم ئاينە زانيارييەكى تەواويان نەبووە، ئەوانيش گيرۆدەى هەڵەدەبوون

ئەو سەردەمەش بەسەرچوو.   Dualisme كەئاينى زەردەشتى، ئاينێكى دوو خواييە
و و بەڵگەى زانيارىێكردو قوأل بە شێوەيەكى زانستيانە دەستى پووردلێكۆڵينەوەو توێژينەوەى

ئەقل پەسەند سەلمانديان كە شێوە سەرەتاييەكەى ئاينى زەردەشت، باوەِركردن بە خوايەكى تاكو 
تەنيابووە، زەردەشت يەکەمين كەسێك بووە كە بانگەوازى لەنێو خەڵکدا داوەو باسى 

 يەکتاپەرستی كردووە.

 ئاهورامەزدا ــ )پەروەردگارى داناى مەزن(

بێهاوتاى ئاينى زەردەشت، ئاهورامەزدايە. ئەم نێوە لە)گاتا(كاندا بەم شێوانەيە:  خواى يەكتاو
ئاهورامەزدا، مەزدا ئاهورا، ئەهورمەزد، مەزدا وە ئاهورا، بڕی جار كورت كراوەو بۆتە: 

، (مەز + دا) ئورمزد. هورمزد. ئاهورا، ماناى سەروەرو پەروەردەگارە. مەزدا پێك هاتووە لە
دانايە. واتە )مەزدا( دەبێتە )داناى مەزن( ياخود )داناى دا، ماناىزنە،مەز بەماناى مە

تەواوسەنگ(. كەواتە،وشەى ئاهورامەزدا، ماناى )پەروەردگارى داناى مەزن(ە. گەر باش 
و سيفەتانەى بۆ خوا دانراوە، تەنيا سەرنج بدەينە ماناى ئەم وشەيە، دەبينين لەنێو هەموو ئەو ناو



ناوى خوا هەلێبژێراوە، شايانى باسە لەنێو گاتاكاندا ئەم دوو سيفەتە  دوو سيفەت لەوانە بۆ
و )مەزدا( پێكەوە هەرگيز پێكەوە نەهاتوون، بەڵکو لەبەشەكانى ديكەى ئاوێستادا )ئاهورا(

 لكاون.

و تايبەتكارييەكانى خواى هەر نەتەوەيەك، بەبۆچونى فرە لەزانا كۆمەآليەتييەكان، سيفات
و زانيارى ئەو خەڵکەيە كە پەيامبەرەكانيان بە نوێنەرايەتييان وهۆشرو بينيشانەى بۆچون

لەچوارچێوەى فەلسەفەيەكى داِرێژريچ بوونێك لەوێنەى نييە، هيچ شتێك جودا لەونييە، بەتەنيا 
وەديهێنەرى گشت بوونە، درەخشانترين ِرووناكييەكانە، دوندى گشت بلندييەكانە، كۆنتر 

و كامل ترينە، و بەتواناترينەهەموو خاسەكانە، بێهاوتايە، بآ رەقيبلەهەموو كۆنەكانە، باشتر ل
و پەرستنە، بەخشەندەى و هەردەمێنآ، بزوێنەرى هەموانە، شايانى ستايشتنەگۆِرە، بووەو هەيە

و كامەرانييە، مەزنان مەزنترە، فەرمانِرەوايە، ياسادانەرە، داناترينە، ئاگادارى و خۆشىشادى
و ِرابەرە، فريو ناخوا، بەدێهێنەرى ِراستيە، بيرى و نهێنى، مامۆستاشكراهەموو شتێكە لەئا

و هۆشمەندى خاسە بۆئەوەى هەركەس خاسى هێناوەتەدى، لێبوردەيە، بەخشەندەى ِرۆشەنبيرى
بە شێوەيەكى ئازاد ِرێگەى خۆى هەلێبژێرێت، ميهرەبانە، بە ئەندازەيەك ميهرەبانە كە هەموو 

و ياوەرى گشت و براو دۆستى خۆى بزانێت، يارو بە باوكنێـتىكەس دەتوانآ خۆى بگەيە
و هەروەك هاوەلێێك بەدەم كەسێكە، هەموو ئەو کەسانەى خۆش دەوێت كە خۆشيان گەرەكە

و و بەدبەختىو خراپەو زوير نابێتهاورآكانييەوە دەچێت، هەرگيز لەئافەريدەكانى خۆى توِرە
و پەرستنى كوێر كوێرانە لەئافەريدەكانى خۆى كۆيلێتى نەخۆشييان بۆ ناهێنێت، هەرگيز داواى

و و گۆشەگيرى،)لەِروانگەى ئاهورامەزداوە، گۆشەگيرىناكات، بێزارە لەقوربانى كردن
عيباداتى كوێركوێرانە هەرگيز چاکە نابەخشن، بەڵکو پەرستن الى ئەو بريتييە لەپەيڕەوى 

 وتەی خاس(.ووكرداركردن لەبير

و حيكمەت كرد بۆئەوەى وزەى هۆشى خۆيەوە ئادەميزادى فێرى زانيارىئاهورامەزدا، لە
و چۆنيەتى ئافراندن بزانن. ئەوانە بڕی لەتايبەتكارييەكانى ئاهورامەزدان، نهێنييەكانى جيهان

ئەو خوايەى كەوا هەزاران ساڵە پەيڕەوەكانى لەم جيهانەدا تا ئێستاش نيشانەى ميهرەبانى، 
 و هەن.و برايەتى بونو تەبايىئاشتىو دروستى، دۆستى، راستى

ئەم تايبەتكارييانەى ئاهورامەزدا، كە گشتى لەئاوێستادا باسيلێكراوە، بۆ ئەوەيە كە ئاهورامەزدا 
بە خەڵک بناسێنآ، بەآلم بەگوێرەی سروودى گاتاكان، پێويستە ئاهورامەزدا بە چاوى دڵەوە 

و و سيفاتى دياريكراو باس بكرێترێت بەوشەبناسين، چونكو ئەو شتەى كە لەِرادەبەدەرە، ناتوان
 ناوببرێت.

و سەرچاوەى و تەكوزى هەقو هۆش، ِراستىزەردەشت، ئاهورامەزدا بە دياردەى زانست
و پێگەياندن دەزانێت. سەرانسەرى گاتاكان بخوێنينەوە، تەنيا بۆ يەكجاريش باسى ژيان

 زداى تێدا نابينين.و كينەى ئاهورامەو ِركتوِرەبون، زيزبون، تۆڵەسەندن



و هەِرەشەوە بەسەر خەڵکدا و توِرەيىو ئەركەكان بە تۆبزىلەبانگەوازەكانى زەردەشتدا، كار
و پاشان بۆ نەسەپێنراوە، بەڵکو هەميشە لەسەرەتاوە بە دڵێكى فراوانەوە، باسەكە ئاشكرادەكات

ى دەهێلێتەوە بۆ و هاتنەسەر ئاينى خواپەرستى، خەڵکى بەئازادهەلێبژاردنى رێگەى راست
هەلێبژاردن. ئاهورامەزدا، چارەنوسى لەناوچەوانى كەسدا نەنوسيوە. كردارى ئادەميزاد خۆى 

و ئاشكرا دەبێژى كە رێگەى ِراست يا هەڵە هەلێدەبژێرێت.... بۆيە زەردەشت فرە بە ِراشكاوى
ى خۆى بەدەست  و....و رێزو ساماندارێتىو بەرزێتىئادەميزاد چۆنيەتى هەلێسوِراندنى ژيان

خۆيەتى. لەم ِرووەوە دەتوانين بێژين كە نە تەنيا لەم بوارەدا زەردەشت فەلسەفەيەكى تازەى 
 و پايەيەكى تايبەتى بۆ ئادەميزاد داناوەو بەرزى كردۆتەوە.ئاشكرا كردووەو بەس، بەڵکو جێگە

تدا، پەيوەندى مرۆڤ، بەالى زەردەشتەوە بايەخێكى تايبەتى هەيە. لەقوتابخانەى بيرى زەردەش
و دۆستانەيە. زەردەشت هەروەك نێوان ئاهورامەزداو مرۆڤ، پەيوەندييەكى فرە ناسك
و توِرە. زەردەشت و ئاغايەكى ستەمكاهاورێيەكى دانا دەروانێتە ئاهورامەزدا نەك وەك ئەرباب

ەى و شكۆمەندى دەبێت، بآئەوبەچاوى رێزەوە دەِروانێتە ئاهورامەزداو كرنۆش بۆ مەزنايەتى
 و وەك مرۆڤێك كەسێيەتى خۆى پێشێل ناكات.و بآ بايەخ بكاتخۆى سووك

تەواوسەنگ.  ىو چاکەئاهورامەزدا، نەستەمكارەو نە توِرەيە، بەڵکو بريتيە لەِرووناكى
و نەگۆِرە( كە: زەردەشت، هەميشە داوا لەئاهورامەزدا دەكات )ئەو خوايەى هەميشە يەكسان

 ەناومان رۆشەن بكاتەوە.بەهۆى ِرووناكى پيرۆزييەوە ه

ئەگەركوخاس بِروانينە ئەم داخوازييە، دەبينين گشت نهێنيەكانى ئافراندنى تێدا ِرەچاوكراوە، 
و پەنابردنە بەر هەناوى مرۆڤايەتى خۆ، ِرووناكى كليلى پێگەياندنى مرۆڤە، گەِرانەوە بۆ خۆ

و هۆشى ئادەميزاد بەم بيرو ئاهورامەزدا هەمان سيفاتى پێگەياندنى ِراستييە. ئەگەر هەناو
 و سيفەتانە رۆشەن بێـتەوە، ئادەميزاد دەبێتە خوامانەند.ِرووناكى

زەردەشت، لەنێو گاتاكاندا هەر لەسەرەتاوە رێگەى يەکتاپەرستی )خواپەرستى( بۆ خەڵک 
و دروستييەوە ئەنجام دەبێت ِروونكردۆتەوە. تەنيا لەرێگەى ئەو كارانەى كە بەهۆى ِراستى

نەوە لەخوا، ون رەزامەندى خوا وەديبهێنين. بيرى خاس، باشترين ئامرازە بۆ نيزيك بودەتواني
و پاداشى ئەم كە خەڵک دەتوانن بگەنە بەختەوەرى لەژياندا يەتەنيا لەژێر سێبەرى ِراستيەوە

 و جيهانى پاش مەرگ وەربگرن.جيهانە

و بڕێ دابونەريتى و خەآلتتاوە دژى گەندەڵی، بەرتيل، فديەەزەردەشت هەر لەسەر
 كۆنەپەرستى ئاينى بە مەبەستى وەرگرتنى پاداشت لەخوا بووە. لەم بارەيەوە:

مولتون دەبێژێ: ))ئەم باوەِرە كە خواو ِراستى، هەردووكيان يەكێكن، لەکۆمەڵگاى مرۆڤايەتيدا 
 ِرينێكى مەزن بآلوبۆوە....((بۆ يەکەمين جار لەاليەن زەردەشتەوە، وەك راپە



 بارتلومە دەبێژێ:

))ئەو شتە نوێيەى كە زەردەشت لەپەيامى خۆيدا بۆ هەموو مرۆڤى هێناوە ئەوەيە كە لەبريتى 
ئەو هەموو خوا جۆراوجۆرانەى ئەو سەردەمە، تەنيا يەك خواى داناوژير يا ئاهورامەزداى بە 

 خەڵک ناساند.((

ردەشت گشت ئەو خوا كۆنانەى وەك: ميترا، وەهرام، ئاناهيتا، هرتسفلد، لەو باوەِرەدايە كە زە
 و... كە لەو سەردەمەدا دەپەرستران، هەمويانى پوچەأل كردەوەو لەخانەى دێو دايناون.نەووار

رودولف، بۆ بەرپەرچ دانەوەى بڕی لەو زانايانەى گوتويانە كە خواى 
شتدا، لەنێو نەتەوە ئارياييەكاندا زەردەشت)ئاهورامەزدا(، هەر لەكۆنەوە، واتە لەپێش زەردە

دەپەرسترا، دەبێژێ: هيچ يەكـآ لەو زانايانە كە خاوەنى ئەم بيرۆکەيەن بەڵگەيەكى زانستيانەيان 
و بۆ يەکەمين نەبووە، لەبەر ئەمە دەتوانين بێژين كە ئەم خوايە )ئاهورامەزدا( خواى زەردەشتە

 جار لەگاتاكاندا باسى لێكراوە.

و دەبێژێ: ).... ئەگەركو انى ناواديا، توێژەرى هيندى بەراست دەزانێت)دوش گمين(، وتەك
ئاهورامەزدا لەپێش پەيدابوونى زەردەشت، لەنێو ئارياييەكاندا دەپەرسترا، دەبوايە وەك خواكانى 
ديكە بۆ يەكجاريش بوايە سرودێكيان پێدا هەلێبەستايە، هەروەك چلۆن بۆ ميترا، ئاناهيتا، 

و باسێك لەو بارەيەدا نەبووە، كەوايە بێژابوو. لەبەرئەوەى هيچ سرودێكو.... يان تيشتريا
دەتوانين بێژين، هيچ خوايەك بەناوى ئاهورامەزدا يا ئاهورا يا مەزدا، لەپێش زەردەشتدا 

 نەبووە......((.

 (، توێژەرى ئينگليزى دەبێژێ:Grayپروفيسور گرەى )

بەڵکو لەِراستيدا ئاينێكى  Dualisme ئاينى زەردەشت فرە دوورە لەدوو خواپەرستى
 .Honotmeisme يەكتاپەرستيە

 وينديشمن دەبێژن:وئەشپيگل

ووردى سەرنجى گاتاكان بدەين، ئەو ِراستييەمان بۆ ئاشكرادەبێت كە ئاينى ))ئەگەر بە
دا لەگاتاكاندا هاوجوتە لەتەك و ماناىوشەى ئاهورامەززەردەشت ئاينێكى يەكتاپەرستيە

و مەزنترين بايەخەكان، وتەنآ خواى ئاينى زەردەشتيە، هەروەك چلۆن )يەهوە( بەرزترين
 و توانايى يەكتاپەرستيە.((و )هللا( لەئاينى ئيسالمدا دياردەى هێزلەتەورات

 ، رۆژهەآلتناسى ئەلێمانى دەبێژێ:M. Haug مارتين هاوگ



ەرستی وەهاى بآلوكردەوە كە فرە لەيەکتاپەرستی عيبرانييەكان ))زەردەشت ئاينێكى يەکتاپ
 بآخەوشترە.((

 هينتس، ماناى ئاهورامەزداى بەسەروەرى دانا لێكداوەتەوەو دەبێژێ:

و بآهاوتا باسكراوەو دەربارەى ))لەنێو گاتاكاندا، ئاهورامەزدا بەشێوەيەكى يەكجار مەزن
و آ. بەبۆچونى زەردەشت، ئاهورامەزدا فرە مەزندەنوێن خۆى يەكتابونيدا لەگشت سروودەكانيدا

و بآخەوشە، خوا لەئاينى زەردەشتدا )لەنێو گاتاكاندا( نيسبەت بە ئاينە گەورەو ِراستى
جيهانييەكانى ديكە كە باوەِريان بە يەكتاپەرستييە، لەِروى رۆحييەوە فرە دەوڵەمەندترە. تەنيا 

 ن بآلوبكاتەوە.((وا مەزوا مەزن توانيويەتى پەيامێكىپياوێكى

و رۆژهەآلتناسانەى ئێستا بابزانين زەردەشت چلۆن ئاهورامەزداى ناسيوە، بەبێوەِرى ئەو زانا
(ى گاتاكان، يەكآ 44و ئاينى زەردەشت توێژينەوەيان هەبووە، سروودى)كە دەربارەى ئاوێستا

، لەو بەشە وهۆشى ئادەميزاد بوە لەسەردەمى كۆندا، زەردەشتلەشاكارەكانى ئاسەوارى بير
وكۆششى داوە نهێنيەكانى ئافراندن بە شێوەيەك باس بكات كە هەموو لەپەيامە نەمرەكەيدا هەوڵ

 خەڵک ڵی تێبگەن.

و و ئاسمانەكان دەكات دەربارەى نهێنينەكانى ژيانئەو پرسيارانەى كە لەوەديهێنەرى زەوى
انستانەيە كە وەاڵمەكانى و.... بە شێوەيەكى وەها زئافراندن، سروشت، كۆمەآليەتى، زانستى

 لەخودى پرسيارەكاندا وەدەستدەكەوێت، وزۆر بە ِراشكاوى دەبێژێ:

و ئەقڵەوە، تۆ بە و داهێنەر، بە بيرێكى بآخەوشو پاكو بەهۆى هۆش))ئەى دادگەرى مەزن
 و دەناسم.((داهێنەرى گشت دروستكراوەكان دەزانم

و و ئاسمانەكانا بە داهێنەرى گشت زەوىلەم سروودەدا بە شێوەيەكى تەواوسەنگ، ئاهورامەزد
و هەرچى ِروودەدات، دەزانێ. هەروەها لەم سروودەدا بە هيچ جۆرێك باسى هەرچييەكى تێدايە

 ياريدەدەر يا هاوبەش )شريك( بۆ ئاهورامەزدا نەكراوە.

 دا دەبێژێ: 8بەندى  31زەردەشت، ديسانەوە لەسروودى 

 ))ئەى مەزدا،

 ە تۆم ناسى،ئەوكاتەى كە بەئەندێشەو

 بۆم ِروونبۆوە كە

 و پاشينەى هەموو ))بوون((ى،تۆ، سەرەتا



 وتۆى سەرچاوەى بيرى خاس.

 وئەوكاتەى كە بە ديدى دڵەوە تۆم دى،

 زانيم كە تۆى ئافەريدەگارى ِراستەقينەى ِراستى

 وتۆى دادوەرى كردارى هەموو خەڵک...((

  

))ئەو )ئاهورامەزدا(، يەکەمين بيركەرەوەيە كە ِرووناكييەكەى گشت ئاسمانەكانى گرتۆتەوەو 
و وهۆشيەوە ياساى هەميشەيى ِراستى ئافراندووە، بۆئەوەى ببێتـە يارو تواناى بيربەهۆى هێز

يشە يەكسانى. بەهۆى ئەو رووناكييە مياوەرى بيرخاسان. ئەى سەروەرى دانا، كە هە
 هەناومان رۆشەن بكە.(( پيرۆزەتەوە،

لەو سروودەدا، زەردەشت، ئاهورامەزدا بەسەرەتاو ئاكامى بوون دەزانێت، ئەو بوونەى كەوا 
وهۆشەوە هەستى پێدەكرێت. ئەگەركو بەچاوى بەچاوى ئاسايى نابينرێـت، بەڵکو بەهۆى بير

ەكانى و پِرشنگدڵو هەناو بروانين، يەکەمين بيركەرەوەيەك دەبينين كە گشت رووناكى
ووزەى خۆيەوە، ياساى ووتواناو رووناكى ئەو پێكهاتووە. ئەو بەهۆى هێزئاسمانەكان لەبير

و بيرى خاس )وەهومەن(ى ئافراندووە. ئەمانەى و ژيان كە بريتيە لەراستى)ئاشا(سروشت
 كردۆتە رووناكى بۆ رۆشەنكردنەوەى رێگەى ئادەميزاد.

و خۆشەويستى. يتيە لەدياردەى چاکە، پاكى، ئەڤينئاهورامەزدا، لەِروانگەى زەردەشتەوە بر
و سيفەتەكانى پێشوو كە ئاماژەمان بۆكردن، ئەوەمان زێتر بۆ هاوِرآ لەتەك ئەم سيفەتانە

ِرووندەبێـتەوە كە ئەو شۆِرشە كۆمەآليەتييەى زەردەشت لەو سەردەمەدا بەرپايكرد، 
و ڤى ئازادكرد، وسآ بنچينەو مرۆوكۆتوزنجيرى ئەفسانەكانى لەدەستوپێى خەڵک پچراند

و كردارى چاک ڕەچەڵەکى نوێى بۆ ئاينەكەى دانا كە بريتى بوون لەبيرى چاک، وتەی چاک
كە هەركەسێك بە تۆزێك لەخۆبوردنەوە ئەنجاميان بدات، دەبينين پەيوەندى نێوان ئادەميزاد 

و تەبايى، و ئاسايشۆشىو، دەتوانين بگەينە کۆمەڵگايەكى پِر لەخو باشترين پلەدەگاتە بەرزترين
و ئەنجامدانى ئەم ئاينە تازەيە لەو سەردەمە كۆنەدا، دەبوا خوايەكى بێگومان بۆ بەرێوەبردن

و شۆِرشگێِرانەى بكردايە. خوايەك كە شياوى ئەم باوەِرە داناو بەتوانا سەرپەرشتى ئەم ئاينە تازە
و داناو بەتوانا. بە سەروەرو هۆشى خۆى، ئاهورامەزداى پيرۆزەبێت. بەم شێوەيە، بە بير

دروستكەرى هەموو كەشكەآلن دەناسێت. ئاهورامەزدا لەتەك گشت خواكانى پێشوو جياواز 
و ياسايەكى تايبەتى بۆ هەلێسوِراندنى بوو، ئاهورامەزدا، خوايەكە كە ئەم جيهانەى ئافراندووە

 ووزەكانى بەرقەرار ماوەو دەمێنآ.و سازگارىداناوە، كە لەتەك سروشت



و الگبيعە( وردەكارييەكانى كە دێنە و سروشت )ماورائاهورامەزدا، دەربارەى باسەكانى سەر
 و پێش داوەرييەكى پێش ِروداوى دانەناوە.و نەخشەيەكگۆِرآ، هيچ جۆرە پالن

و خراپە و درۆ، چاکەئاهورامەزدا، تواناى هەلێبژاردنى بە خەڵک داوە كە لەنێو ِراستى
و چارەنووسى و ژيريتى خۆيانەوە، يەكێكيان هەلێبژێرنو بەهۆى هۆشبەشێوەيەكى ئازادانە

و هەڵسوكەوتيان بەدەست خۆيانەوەبێت، تەنيا كارێك كە پێى هەلێدەستێت ئەوەيە كە خۆيان
و ئيدى و دروستى پێشانى خەڵک دەداتبەهۆى هەلێبژاردەى خۆى )زەردەشت( ِرێگەى راستى

 چارەنووسى هەركەس وەدەست خۆيەتى چ دەكات. خۆيان ئازادن بۆ هەلێبژاردن. واتە،

ئالێرەدا، مەزنايەتى ئەم ئاينە دەردەكەوێت. دەست تێهەلێنەسوراندن لەئيشوكارى سروشت، قايل 
و نەچونە بنجوبناوانى و باسنەكردنو چارەنووسى هەركەسێك بەدەست خۆىبون بە هەلێبژاردن

و )بۆ(كان دەربارەى و )چلۆن(چۆنيەتى ئافراندن، ئەمانە هەموى بۆتە هۆى ئەوەى بِروبيانو
و هۆشى جيهانە، بەبوهێنەرێكە كە تەنيا ورامەزدا لەم ئاينەدا بنبِربكات. ئاهورامەزدا ئەقلئاه

و خەريكى و دروستى هەلێبژێرنچاکەى ئافراندووە، هەميشە خەڵک هاندەدا رێگەى راستى
 و كۆشش بن.كار

 ( دەبێژێ:7بەندى  31لەيەسنا )هات 

رەوشانەوەى ئەم جيهانە كردوە، كەسێكە كە و د))ئەو كەسەى هەر لەسەرتاوە بيرى لەرووناكى
 دروستكرد.(( (ِراستى) و تواناى هۆشى خۆيەوەلەووزە

 ( دەبێژێ:11بەندى  31هەروەها لەيەسنا )هات 

 ))ئەى مەزدا،

 هەر لەو ساتەوەو لەسەرەتاوە كە،

 و هۆشى خۆتەوە.بەبير

 و هۆشت بۆ دروستكردين،ويژدانوژيان

 وگيانت كردە نێو لەشمان،

 و كاركردنت پێبەخشين،توانايى گفتوگۆو

 ويستت كە ئێمە بە شێوەيەكى ئازادهەر لەوكاتەوە

 و رەوشتى ئاينى خۆمان هەلێبژێرين.((و ِرآباوەرِ 



  

و... بۆ زەردەشت جێگەى پرسيارە، بۆيە ِروى دەمى و كۆمەاليەتىبڕی ِروداوى سروشتى
تيايدا لەقالێبێكى فەلسەفى باسى كێشەكانى  و ئەم پرسيارانەى لێدەكات كەدەكاتە ئاهورامەزدا

 و چۆنيەتى ئافراندن دەكا:جيهان

 ئەى مەزدا ئاهورا

 پرسيارت لێدەكەم

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرابكە،

 كێيە ئەو كەسەى،

 لەخوارەوە زەوى، ولەسەرەوە ئاسمانى بە بآ نشێوى

 ِراگرتووە؟

 چ كەسێكە

 و گژوگياى ئافرندووە؟ئاو

 كێيە ئەو كەسەى

 و)هەور( داوە؟ژِرەوى بە )با( تي

 وئەى مەزدا، كێيە ئەو كەسەى

      ئەندێشەى خاسى هێناوەتە ئارا؟

 (4بەندى  44هات 

  

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرابكە،



 چ كەسێك،

 هێزوتواناى معنوى )خەشترا( لەتەك پاكيدا)ئارمەئيتى( ئافراند؟

 چ كەسێك بە داناييەوە

 خۆشەويستى منداڵی خستە دڵی بابەوە؟

 ئەز، هەميشە تێدەكۆشم، ئەى مەزدا،

 و بە بيرى پاكەوە،بەم پرسيارانە

                                      تۆ، بەئافەريدەگارى هەموو )بوون( بزانم

 (7بەندى  44ات )ه

  

هەركە بۆى ِرووندەبێـتەوە كە جگە لەئاهورامەزدا، خواى گەورەو دانا، هيچ كەسێكى ديكە نييە 
 ( دەبێژێ:8بەندى  31كە ئافەريدەى ئەم شتانە بن، بۆيەكا لەيەسنا )هات

 ))ئەى مەزدا،

 ئەوکاتەى كە بەئەندێشەوە تۆم ناسى،

 بۆم ِرونبۆوە كە

 و بوونى،و پاشينەى هەموتۆ سەرەتا

 وتۆى سەرچاوەى بيرى خاس.

 وئەوكاتەى كە بەديدى دڵەوە تۆم دى،

 زانيم كە تۆى ئافەريدەگارى راستەقينەى ِراستى،

 وتۆى دادوەرى كردارى هەموو خەڵک.((

 ئەمەيە باوەِرى زەردەشت بە ئاهورامەوزدا، خواى تاكوتەنيا.



و باوەِر بە تەنيا انگەوازى خواپەرستىو بو بۆچونە، هاوارئالێرەدا دەبێژين، ئەگەر ئەم باوەرِ 
 خوايەك نەبێـت دەبێ چى بێت؟!

و هۆشيارييەوە گەيشتۆتە ئەو باوەِرەى و بەهۆى ژيرێتىو هۆشبەڵی، زەردەشت لەِروى ئەقأل
كە تەنيا ئاهورامەزداى داناو توانا دەتوانێت ئەم جيهانەى وەديهێنابێت، وهيچ هێزێكى ديكە 

 ِرى لەكارەكانى بگرێـت. ناتوانآ هاوبەشى بێت يا

و لەرێگەى هۆشەوە، خوا بە هەروەك لەمەوبەر ئاماژەمان بۆكرد زەردەشت بەهۆى ئەقأل 
خەڵک دەناسێنێت. خراپە لەزاتى خواى زەردەشت )ئاهورامەزدا( نييە، ئاهورامەزدا دورە 

و زۆردارى. رێگەى و كينە، زەبروزەنگلەتووِرەبون، گرژبون، زيزبوون، تۆڵەسەندن، بوغز
نيشانداوين، ئەوانەى كە ِرێى ِراستى هەڵە دەكەن بەگوێرەى ياساى و دروستى پآ ِراستى

و كێشە دەبن، ئەمە تۆڵەى ئاهورامەزدا نييە، بەڵکو بەگوێرەی ياساى سروشتى دووچارى رەنج
 و كاڵی خۆيانە.و وەبەرهێناوى بيرى كرچسروشت، ميوەى كرمۆڵی دەسترەنجى خۆيان دەخۆن

وە كە: باوەِر بە بوونى دووخواو پەيڕەوكردن لەئاينێك يا لێرەدا پێويستە ئەوە دوپات بكەينە
و و نيايشباوەِرێكى وەها، دەبێ اليەنگرانى ئەم باوەِرە چلۆن رێز لەهێزى چاکە يا خێر دەگرن

نزاى بۆ دەكەن، هەروا بۆ هێزى شەِر يا خراپەش، هەمان كاربكەن. بەآلم ئەگەر بێتو هەموو 
ئەم شتەى تێدا نابينين. بە پێچەوانەوە، هەميشە زەردەشت  گاتەكان بخوێنينەوە، بۆ يەكجاريش

و خراپە راوەستن، لەِراستيدا و درۆ قسەى كردووەو خەڵکى هانداوە كە دژ بە درۆدژى خراپە
و درۆ لە ئەو شۆِرشەى زەردەشت بەرپايكرد هەر بۆ ئەم مەبەستە بوو كە ِرەگوِريشەى خراپە

نو ئاشكرايە كە ئەم ئاينە ناتوانآ ئاينێكى دوو خواپەرستى لەشى کۆمەڵگا دەركێشێت، ئيدى فرە ِرو
 بێـت.

وا بآلوبۆتەوە كە ئاينى زەردەشتى ئاينێكى دوو خوا بەآلم بابزانين بۆچى ئەم باوەِرە
   Dualisme پەرستيە

واتێگەيشتون و توێژەران لەوەدايە كە بەهەڵەئەم بۆچونەى هەندێ لەنووسەران
و هێزێكە بەرامبەر ئاهورامەزدا Angra Mainyu ەمينويا ئەنگر Ahrimam ئەهريمەن

 و ملمالنێى لەتەكا دەكات.بەربەرەكانى

ئێستا ئيدى ئەو ِراستيەمان بۆ ِروونبۆتەوە كە لەگاتاكاندا هەرگيز ئەهريمەن يا ئەنگرەمينو 
بەرامبەر بە ئاهورامەزدا دانەنراوە، بەڵکو، هەروەكو چۆن باسى چاکە كراوە، هەروا باسى 

و ئەنگرەمينو، و پيرۆزو پاكخراپەش كراوە. لەگاتاكاندا سپەنتامينۆ بريتى بووە لەبيرى خاس
 و هەن.و بەدە. ئەم دوانە لەتەك بوونى ئادەميزادا، بونيرى خراپب

 ( دەبێژێ:27بەندى  45زەردەشت لەيەسنا )هات 



 ئێستا دەربارەى دوو گەوهەر دەئاخافم،

 كە لەسەرەتاى ژياندا، بوون.

 لەو دوانە، گەوهەرى پاك بەوى ديكەى گووت:

 لەنێوان هەردوكماندا،

 و نە باوەِر،ە هۆشو نە ئامۆژگارى، ننە ئەندێشە

 و نە ِرەوانمان،ويژدانو نەو نە كردارنە گوفتار

 و سازگار نين.((پێكەوە هاوجوت

 ( دەبێژێ:4بەندى  39هەروەها لەيەسنا )هات 

 و نەبوونيان لێدروست دەبێت.(())هەركە ئەم دوو گەوهەرە گەيشتنە يەك، ژيان

لەاليەن ئاهورامەزداوە، وپەيدابوونى ئەم دوو  و ئادەميزادو جيهانواتە، لەتەك ئافراندنى زەوى
و جيهانى هاتە كايە)واتە خولقاوى جيهانى مادييە(. هەميشە لەنێوياندا گەوهەرە، ژيانى مادى

ملمالنێ، بەردەوامە، چونكو فەلسەفەى ئاينى خواپەرستى )زەردەشتى( لەسەر گەشبينى 
هەراو هوريايە، بەسەركەوتنى سپەنتامينو و دامەزراوە. لەبەرئەوە دەبينين باسى ئەم ملمالنێيە

و ئاهورامەزدا هەر لەشوێنى خۆيەتى وەك و ئەقلى چاک بەسەر ئەنگرەمينو كۆتايي دێـتيا بير
 و تەواوسەنگ.و ئەقلى گشتىپەروەردەگار

و دڵۆڤانييە، لەجێگەى خۆى دەمێنێو جودا لەم دوو و ميهرەبانىئاهورامەزدا كە دياردەى چاکە
و تواناى نامێنآ، و هێزنييەيە، خراپە يا ئەهريمەن كە دژى چاکەيە لەكۆتاييدا دەشكآهێزە دەرو

ئەم دوو هێزە لەنێو گاتاكاندا تەنيا وەك دوو هێزى )غير مادى(ن. واتە، هێزێكى دەرونين كە 
 كاردەكەنە سەر بيرى مرۆڤ.

ەوە، ليكيداوەتەوەو ووردبۆتو ژيرانە ئەم كێشەيەى هێناوە، ڵیزەردەشت ئەوەندە هۆشمەندانە
و دەلەسەى لەملى و درۆشيكردۆتەوەو بە جۆرێكى وەها باسيكردووە كە ئۆباڵی خراپەكارى

 ئاهورامەزدا وەدوورخستۆتەوەو گشت ئەمانەى خستۆتە ئەستۆى ئادەميزاد خۆى.

و)نەبوون( بە پێچەوانەى تيۆرييەكانى ئايينە ئيبراهيميەكان كە )خوا( هەموو شتێكى لە )هيچ(
و لەوەى كە هەيەتى وستكردووە، لەئاينى زەردەشتيدا، ئاهورامەزدا لەزاتى خۆىدر

ئافەريدەكانى دروستكردووە، لەبەر ئەوەيە كە بەگوێرەى فەلسەفەى ئەو ئاينە، )بوون( فرە 
 و لەئاهورامەزداوەيە،و هەميشە لەتەك ئاهورامەزداكۆنە



و دابونەريتى جۆراوجۆر نييە. قوربانىلەئاينى زەردشتيدا، ئاهوراموزدا هەرگيز پێويستى بە 
و وتەی چاکى خۆى، خوا دلخۆشووكردارو خواپەرست دەتوانێت بە بيرمرۆڤى ِراست

و لەپەسالندا خۆى خۆشەويست بكات، بۆيە و ِرازى بكات، هەروەها لەم جيهانەخۆشنود
 لەگاتاكاندا بە هيچ شێوەيەك باسى قوربانى كردن نەكراوە.

و و خەريكى پەرستنواز لەئيشوكار بێننو رۆژاوا لەئافەريدەكانى ناكات شەوئاهورامەزدا، د
وتەی چاک ووكردارو نيايش بن، چونكو چاکە بەمجۆرە كردەوانە نايەتەدى، بەڵکو بە بيرنزا

و و دەروێشى بكاتە پيشەى خۆى، هەرگيز سوودوەدەست دێـت. بێگومان كەسێك كە گۆشەگيرى
و كردەوانە كە سوود لەخش نين، اگەيەنێـت، جا ئەم جۆرە هەڵسوكەوتقازانج بە کۆمەڵگا ن

 و هەميشە دژێتى.هەرگيز خوا پێى رازى نابێت بۆيە زەردەشتيش بە باشى نازانێت

پێش ئەوەى كۆتايى بەم باسە )باسى ئاهورامەزدا( بێنين، بەپێويستىدەزانم زۆر بەكورتى ئاماژە 
و ئيسالم، مييەكان بكەين، واتە ئاينەكانى جولەكە، فەلەنە يەكتاپەرستيەكانى سايبۆ خواى ئاي

 وِرۆڵی ئاينى زەردەشتى لەم ئاينانەدا.

و كۆڵەكەى ژێرخانى هەرسآ و قورئاندا بخشێنين، دەبينين بنەمائەگەر چاوێك بە تەورات، ئينجيل
وو و سورێنەرى هەمئاينە يەكتاپەرستييە سامييەكان بريتيە لەباوەِر بەوەى ئافەريدەگار

و و لەئينجيلدا )باوكى ئاسمانى(كەشكەآلن، خوايەكى تاكوتەنيايە. ئەم خوايە لەتەوراتدا )يەهوە(
و دروستبونى لەقورئاندا )هللا(ى ناوە. لەنێو هەرسآ ئەم كتێبە ئاسمانيانەدا هەموو )بوون(

ر باسى يەکەمين مرۆڤ )ئادەم( لەاليەن ئەم خوايەدا وەك يەك باسكراوە. بەآلم كاتێك دێنەسە
و كردارى لەهەريەك و زەويدا، دەبينين بەشێوەيەك ِرەفتارو هەڵسوكەوتى لەئاسمانخوا

 لەئاينەكان جياوازە، كە زۆر چەتونە باوەِر بكرێت كە ئەم سآ خوايە لەِراستيدا يەكێكن.

 نيازم نييە لێرەدا يەكەيەكە ئەم ئاينانە شيبكەمەوەو ئەوباسانەى لەمەِر خوا كردويانە بيخەمە
بەرچاو. تەنيا شتێك كە لێرەدا پێويستە باسى بكەم ئەوەيە كە خوا الى ئەم ئاينانە بڕی جار 
بەترسناك، تۆڵەسێن، فێلێباز، رژد، گرژ، بآبەزەيى.... وهەندێ جارى ديكە ميهرەبان، دادگەر، 

 بەخشەندە، پاكدأل،.. باسكراوە.

و لەتەكياندا دێتەالى پەيامبەرەكانى وگەلـآ جار، خوا خۆى لەشێوەو سيماى ئادەميزاددا دەنوێنآ
و بڕی دەستور دەدا كە باسكردنيشى چەتونە. بآ خواردن دەخواو قسەدەكات، زۆرانبازى دەكا

و و ناخۆشى بە كەس ناگات، هەموو سەركەوتنێك لەوەوەيەو دەستورى خوا، خۆشىفەرمان
و زگارى كردووەگشت نەوييەكانيش لەاليەن ئەوەيە، هەركەسێك ِرزگارى بێت، ئەو رِ 

و گومِرا، ئەو كردوويەتى، هەركەس باوەِر بە بوونى خوا هەركەسێكيش تووشى گيرۆدەبێت
ويستو خواستى ئەوە. لەبڕی شوێندا بێنێـت، كارى ئەوەو هەركەسێكيش بەكافرێـتى بمێنێـتەوە

و خراپ(و مەبەستى خوا لەم روداوانەى كە ِروو دەدات )چاک يالەم ئاينانە نوسراوە كە مەرام
خەڵک خۆيان هۆكەى نازانن، بريتيە لەئەزمونكردنى ئەندازەى باوەِريان، لەكاتێكدا دەبێژن 



ويستو ئارەزوى خودى خواو هيچ كەسێك بۆ خۆى باوەِر يا بآ باوەِرى هەركەسێك بەستراوە بە
سە و كردارى ئەو كەو خراپە لەئاكامى كارئيختيارى نييە. بەآلم هەندێ جار دەبێژن كە چاکە

خۆيەتى يا)بۆ ئادەميزاد جگە لەو شتانەى كە بەهۆى تێكۆشانى خۆى ئەنجامى داوە، بەرهەمێكى 
ديكە نييە)ليس لألنسان إالّ ماسعى( لەئاينە سامييەكاندا، چارەنووسى ئادەميزاد لەپێشەوە بۆى 
و ەديارى كراوە، وئەو هەلێبژاردنەى كە ئادەميزاد خۆى دەيكات، پێشەکی لەناوچەوانى نوسراو

. ئەم ياسايە ياسايەكى زۆرەكى 20ئادەميزاد خۆى هيچ توانايەكى بەسەريەوە نييە
و تواناى )بە پێچەوانەى ئاينى زەردەشتى كە تيايدا مرۆڤ كەسێكە كە لەتەك هێز تەواوسەنگە

و بيركردنەوەو ئەقلێدا خولقاوە. لەبەرئەوە تواناى ئەوەى هەيە بيربكاتەوەو ئازادانە لەنێوان )خێر
و تاريكى( بۆ ژيانى خۆى يەكێكيان هەلێبژێرێت، هەروەها بە ئەندازەى ئەو و)ِروناكىشەِر(
يەى هەيەتى لێپرسراوى كردارى خۆيەتى. تەنيا شتێك كە ئافەريدەگار ڵی دەوآ ئەوەيە كە ئازادي

 و دروستى هەلێبژێرێت.(رێگەى ِراستى

و نووسەرى كتێبى فريمن كالرك، كە توێژەرێكى بەنێوبانگى مێژووى ئايينەكانە
 بزرگ(ە دەربارەى ئەم سآ ئايينە سامييە، بەكورتى دەبێژێ: هب)مژا

و و هەميشە لەنێو ئافەريدەكانى خۆيدا دەژىو توانايەكى ترسێنەرى هەيە))خواى موسا، هێز
و هەم لەنێو و ئادەميزادەهاوبەشى گشت كارە دروستو چەوتەكانيانە. خواى عيسا هەم لەسەر

و ئادەميزادەوەيەو وەك فەرمانِرەوايەكى تەواوسەنگ قسە دەرونياندايە. خواى محمد تەنيا لەسەر
 و هەرگيز لەعەرشى خوايى خۆى نايەتە خوارەوە.(ەكاد

 كارتێكردنى ئاینى زەردەشتى لەسەر ئایینە یەكتاپەرستیەكانى دیكە

و كاتى لەسەدەى نۆزدەهەمدا، بەهۆى ئەو هەڵەيەى كە توێژەران تێى كەوتبون، دەربارەى شوێن
ەيە زێتر لەبِرەودا بوو لەدايكبونى زەردەشت، هەروەها دەربارەى دێرێنێتى تەورات، ئەم بيرۆک

و عبرييەكان كاريگەرێتيەكى تەواويان بووە لەپەيدابوونى ئاينى كە گوێيا ئاينە بابلييەكان
زەردەشتيدا، بەآلم ئێستا ئيدى بە تەواوەتى ئەوە ِروونبۆتەوە كە زەردەشت زۆر لەپێش 

ن لەنێوان و پەيامى خۆى بآلوكردۆتەوە. يەكآ لەگرنگترين جياوازييەكاجولەكەكان ئاين
ى زەردەشتبير  ٍ و و يەهوەى خواى زەردەشتو پەيامى تەورات باسى ئاهورامەزداوباوەِر

و ئەفسانەيى باسى لێدەكرێت كە زۆر جولەكەيە. لەتەوراتدا يەهوە وەك كەسێيەتييەكى مرۆڤانە
ۆ كە دەبێ قوربانى ب ەو حەسودە، وتەنيا تايبەتى بنى ئيسرائيلو گرژتوِرە، رژد، چاوچنۆك
تايبەتى. بەآلم هەروەكو لەمەوبەر گوتمان گاتەكان  21ىِرێوِرەسمێكبكرێـت ئەويش بە

و ئاهورامەزدا خواى هەموو بەتەواوەتى دژى ئەو هەموو ئەفسانانەيە كە لەتەوراتدا هەيە
و رێگەى كى تايبەتى نييە، وگشت خەڵک بە ئازادى لەدايكبوونو تەنيا بۆ ناوچە يا گەلێجيهانە

و گوفتاريان، خۆيان بە ئازادى هەلێدەبژێرن، وچارەنووسيان بەدەست خۆيانەو هەموو كردار
و بآقەرارى و دڵِرەشىويژدانى ئارام گەورەترين پاداشتەوبەهەشت يا دۆزەخيان بۆ دابين دەكا

و ەوايە، تائێرە دەتوانين بێژين كە لەنێوان پەيامى زەردەشتباآلترين سزايە بۆ ئادەميزاد. ك
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ئاينى جولەكە هيچ جۆرە نيزيكى يەك نابينين. بەآلم، بەگوێرەى ئەو توێژانەى لەسەدەى بيستەمدا 
و نا بەووردى ئەنجام داوە، ئاشكرا بووە كە پەيامى زەردەشت بە شێوەيەكى ِراستەوخۆ

 ديكە. راستەوخۆ كاريكردۆتە سەر ئاينەكانى

كە خۆى حاخامێكى جولەكە بووەو لەگەورەترين  Alexander Kohut دا، 1866لەساڵی 
Angelologie und  Über die jüdische  توێژەرانى مێژووى ئايينەكان بووە، لەکتێبی

Dämonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus  دا ِروونى كردۆتەوە كە هەموو
و ئەهريمەن باسكراوە، يادگارى ئەو سەردەمە ئەو بۆچونانەى تەورات كە دەربارەى فريشتەكان

نەتە و براوبووە كە جولەكەكان لەاليەن بابليەكانەوە شكستيان خواردووەو بە ديلێتى گيراون
بابل، واتە سەردەمێك كە جولەكەكان لەتەك ئاينى زەردەشتدا لەبابل ئاشنايەتييان پەيداكردووەو 

 و باوەِريان.لەنيزيكەوە ئەو ئاينە كارى كردۆتە سەربير

دەزانين پاش ئەوەى كورشى هەخامەنشى بابلى گرت، هەموو ديلەكانى ئازادكرد، لەوانەش 
و و بيرە بۆ ئورشەليم )قدس(. جولەكەكان، ئەو زانياريانەجولەكەكان بوون كە فرەيان گەرانەو

وآلتى خۆيان. هەروەها باوەِرانەى لەئاينى زەردەشتيدا فێربوبون، لەتەك خۆياندا برديانە
لەماوەى ئەو دوسەد ساڵەى كە ئيسرائيل بە شێوەيەكى نا ِراستەوخۆ لەژێر ِركێفى دەوڵەتى 

وباوەِرى ئاينى زەردەشتيدا ايەتييان لەتەك بيرهەخامەنشى دابوو، جولەكەكان زێتر ئاشن
پەيداكرد، وزۆربەى زۆرى ئەو زانياريانەيان لەناو ئەو تەوراتانەى كە لەو سەردەمەدا 
نوسراوەتەوەو نوسيوە، وئەو زانيارييانە لەنێو كتێبە ئايينيەكانى ديكەى دواى تەوراتيش 

وەى رۆح، جيهانى پاش مردن، بەرچاودەكەوێت، بەتايبەتى ئەو باسانەى دەربارەى مانە
و و دۆزەخ، ئەهريمەنوكردارى ئادەميزاد لەرۆژى پەسآلندا، بەهەشتهەلێسەنگاندنى كار

و )زيادكردن يا كەمكردنەوە(، ئەمانە هەموى لەئايين فريشتەكانو... لەتەك بڕی گۆِرانكارى
 زەردەشتيدا وەرگيراوە. بۆ نموونە: وباوەِریبير

ن( بۆ يەکەمين جار لەتەوراتدا لەكتێبى )ئەيوب( وەبەرچاو دەكەوێـت ناوى شەيتان )ئەهريمە
و ميكائيل بۆ يەکەمين جار لەكتێبى كەلەسەدەى پێنجەمى پ. ز نوسراوەتەوە. ناوى جوبرەئيل

كە  نوسراوە. ئاماژەى ئينجيل بوێ ئەو حەوت فريشتەيەى )دانيال( لەسەدەى سێهەمى پ. ز
و هەروەها لەقورئاندا كە باسى (4وحنا، باب االول ـ تەختى خوايان هەلێگرتووە)مكاشف ي

(، ئەمانە 17هەشت فريشتە دەكات كە عەرشى خوايان بەسەر شانەوەيە )سورە الحافە ـ ايە 
لەووتارەكانى )وەنديداد( وەرگيراون كە يەكێكە لەپێنج كتێبەكانى ئاينى زەردەشتى، كە 

شتووەو حەوت فريشتە )ئەمشاسپەند( دەبێژێ)ئاهورامەزدا لەسەر تەختى زێرينى خۆى داني
و رۆژى پەسآلن، يەکەمين جار دەوريان داوە(. هەروەها لەمەِر زيندووبونەوەى مردووان

( نوسراوەتەوە كە هەردووكيان 7( وكتێبى )مكابيان باب 26لەتەوراتدا لەكتێبى ئەشعيا )باب 
 تى بووە.لەسەردەمى هەخامنشييەكاندا بووە كە ئاينى رەسميان ئايينى زەردەش

 لەم بارەوە، لەنووسينەكانى ئاوێستادا )پاش گاتاكان( هاتووە:



و خراپ ـ بە شێوەيەكى واتە رۆژى پەسآلن، كاروكردارى هەموو كەسێك ــ چاک)لەو رۆژەدا
ــ وە  23، داتستان دينيك باب 30، بندهش 25دادپەروەرانە هەلێدەسەنگێرێت. دينكرد فصلى 

وژێر ناكات، نە بۆ ى تۆزقالێك لەچاکە يا خراپەى كەسێك سەرتەرازوى ژمێريار بە ئەندازە
 و نە بۆ گەدا)مينوك خرد ــ كتێبى دوهەم(.و نەبۆ خراپەكاران، نە بۆ شاخاسان

و كردارى هەركەسێك هەر لەم بارەوە، خوا لەقورئاندا دەفەرموێ: ))ولەو رۆژەدا كار
هەرزن بەسوود يا زيانى كەسێك قورس لەتەرازوودا دەپێورێت، تەرازوو بە ئەندازەى دانەيە 

 ((.47نابێت ــ سورە ئەنبيا ئايەتى 

و ئاوێستاى )فون گال(، زاناى رۆژهەآلتناسى بەناوبانگى ئەلێمانى كە كتێبى تەورات
 دەبێژێ: 1926، چاپى بۆن Basileia ton Theon شيكردۆتەوە، لەكتێبى

و لەسەردەمى كورش گەِرانەوە ).... ئەگەر ئاينى جولەكە پاش ئەوەى لەديلێتى ِرزگاريان بوو
ئۆرشەليم، بڕی گۆِرانكارى باشى تێدا پەيدابوو، هۆكارى ئەوە دەگەِرێتەوە سەر كارتێكردنى 

وباوەِرى زەردەشتى(. لەِروانگەى توێژينەوەى )فون گال(، جولەكەكان پێش دوورخستنەوە بير
ابل، بەهيچ جۆرێك باوەِريان بەوە نەبووە كە رزگاركەرێك يا)مەسيح(ێك دێـت، بەآلم ئەم بۆ ب

و باوەِرەيان لەزەردەشتى يەكان وەرگرت كە دەڵێن)سوشيانس( يا رزگاركەرى جيهان دێت
و ئاسايش دەكا. ئەم بيرۆکەيەيان بە شێوەيەكى وەها پەروەراند كە سەرئەنجام جيهان پِر لەتەبايى

واتەيەكى ديكە، بەشێوەيەكى ناِراستەوخۆ، مەسيحييەتيش ى دەركەوتنى مەسيح. بەبووە هۆ
 لەبيرۆکەى ئاينى زەردەشتييەوە وەرگيراوە.

 1964كاردينال فرانتس كونيگ كە ئەسقەفى گەورەى كلێساى كاتوليك لەنەمسابووە، لەساڵی 
و اوە، پتر لەسەد بەڵگەووردى لەم بارەيەوە ئەنجام ددا لەكتێبێكى خۆيدا كە توێژينەوەيەكى

و تەورات ناسانى جيهانى رۆژئاواى باسكردووە كە تيايدا باسى و زانايانبۆچونى توێژەران
 و ئيسالم دەكات.كارتێكردنى بنەِرەتى ئاينى زەردەشتى لەئاينەكانى جولەكە، فەلە

ى لەكاتى ميلز، لەو باوەِرەدايە كە ئاينى زەردەشت كاريكردۆتەسەر ئاينى جولەكە بەتايبەت
دوورخستنەوەى جولەكەكان بۆ بابل، ناوبراو دەبێژێ كە )فريسى(يەكان چينێكى بەناوبانگى 
جولەكەكان بوون كە زێتر ئاينى ئێرانييەكان كارى كردبووە سەريان، وئەم ِراستييە پتر دەتوانين 

نێو ئاينى وباوەِرياندا ببينين، وهەر بەهۆى ئەم )فريسى(يانە وە ئاينى زەردەشتى چۆتە لەبير
 و كاريكردۆتە سەر.فەلە

و سزا لەاليەن و بڕێكى ديكە لەتوێژەران لەو باوەِرەدان كە )پردى چينوت( يا پردى پاداشتگيمن
 جولەكەكانەوە لەزەردەشتييەكان وەرگيراوە، ولەپاشاندا لەئاينى ئيسالمدا بۆتە پردى سياط(.



و ملمالنێى نێوان و سزاو پاداشتۆزەخو دويل دورانت، لەو باوەِرەدايە كە بيرۆکەى بەهەشت
و سەركەوتنى چاکە بەسەر خراپەدا، جولەكەكان لەزەردەشتى يەكانيان و خراپەچاکە

 وەرگرتووە.

بڕی لەتوێژەران دەربارەى ئەو حەوت فريشتەيەى بارەگاى يەهوە، كەپاش دوورخستنەوەى 
، ميكائل، روفائيل، ئيسرافيل، جولەكەكان بۆ بابل كەوتۆتە ناو ناوان اليان، واتە جوبرەئيل

وئەو چوار فريشتە و ئوريل ِرەنگدانەوەى ئەمشاسپەندەكانى زەردەشتى يەكانە,ئيزرائيل، ئوهبل
نيزيكانەى بارەگا بە چوار دياردە سەرەكيەكانى ئاينى زەردەشتى دەزانن، واتە: ئاشا، وەهەمەنە، 

 لێدەكەين(. ودرێژى باسيانو ئارمەئيتى )لەپاشاندا بە دوورخەشترا

و سزا لەرۆژى پەسآلندا باوەِرى زەردەشت كارى كردۆتە سەر ئاينى فەلە دەربارەى پاداش
و دۆزەخێك كە لەئاينى فەلە باسى لێكراوە لەتەك ئەوەى گاتاكاندا ئەوە نەبێـتكە بەهەشت

 جياوازييان هەيە.

نى جين بودا، ئازادى فيلسين شالە دەبێژێ: ))ئاينى زەردەشت تا ئێستاش كارى كردۆتە سەر ئاي
هەلێبژاردن، دوورەپەرێزى كردن لەقوربانى كردن، رێزگرتن لەزيندوان، ئەم سآ باوەرە 

 لەباوەِرى زەردەشتن((.

و ويدن گرن: ))لەو باوەِرەدايە كە باوەرى مەزداپەرستەكان )زەردەشتيەكان( دەربارەى رۆح
و تێکەڵ دۆتە سەر ئاينى جولەكەو سزا لەرۆژى پەسآلندا كارى كرو پاداشتژيانى پاش مردن

 بە تەورات بووە((.

داوسون: ))ليستێكى بآلوكردۆتەوە كە زێتر لەسەد)تەوەرى(ى تێدا باسدەكات كە ئاينى 
زەردەشتى لەتەك ئاينى جولەكەۆ فەلە چونيەكەن. زۆربەى زۆرى ئەمانە پاش هێرشى بابليەكان 

و پاشان گرتنى بابل لەاليەن يان بۆ بابلو هێنانو بەيەخسيرگرتنى جولەكەكانبۆسەر ئۆرشەليم
 كورشەوە، رويداوە. دوايى ئەم باوەِرانە هاتونەتە نێو ئاينى فەلە.

وباوەِرى و.. لەو باوەِرەدان كە بيرفرە لەتوێژەران وەك: ايزلر، ريتن اشتين، شدر، يگر
ئەفالتون  و تەنانەت دەبێژن كەزەردەشت كارێكى زۆرى كردۆتە سەر بيرەوەرە يۆنانييەكان

 زۆربەى بۆچونەكانى خۆى لەزەردەشتيەكان وەرگرتووە.

هەروەها دەربارەى تيورى ملمالنێى دژەكان )نڤريە نزاع االچداد( كە لەنێوان حەكيمەكانى 
يونان زۆر باوبووەو کەسانێكى وەك: اناكسيماندر، هراكليت، فيپاغورموس، سقراگ، 

بەكارتێكردنى ئاينى زەردەشتى دەزانن كە لەملمالنێى و... باوەِريان پێآ بووە، لەبنەِرەتا هزيود
 و خراپەى زەردەشتەوە وەرگيراوە.و شەِر يا چاکەنێوان خێر



(و )لوكوس Nomos هەراكليت باوەرى بەوە بووە كە گەوهەرى ياساى جيهان يا)نوموس ـ
ئاشا بووە،  و(بريتييە لەئاگر، لەبەرئەوەى لەئاوێستادا ئاگر نيشانەى ياساى ئافراندنLogos ـ

و پەيوەنديان لەتەك بێگومان ئەم باوەِرەى هراكليت لەئاوێستاوە وەرگيراوە )دەربارەى ئاگر
باوەِرى زەردەشتدا لەپاشاندا بەدووردرێژى باسى لێدەكەين(. ئەوەى سەرنج رادەكێشآ ئەوەيە 

ەآلم ئەم كە ئەم)بيرەوەرە( لەگەڵ ئەوەى لەو سەردەمەدا قوربانى كردن بۆ خواكان باوبوە، ب
دژى قوربانى كردنى ئاژەڵ بووەو دژى ئەوەش بووە كە مردو بەخاك بسپێرێت كە ئەمانە 

 هەمويان لەتەك ئاينى زەردەشتدا چونيەك بووە.

 )نەمرەپیروێزەكان( ئەمشاسپەندان

و و سيفاتى تايبەتى خۆى هەيە كە بەهۆى ئەوانەوە دەناسرێنهەر زيندەوەر يا گياندارێك، توانايى
ى جيادەكرێنەوە. دەتوانين ئەم سيفەتانە بە نيشانە يا تايبەتخۆى ئەو زيندەوەرە دابنێين. بۆ لەيەكد

نمونە، بالێندەكان بريتين لەگيانلەبەرانێك كە بەهۆى سيەكانيانەوە هەوا هەلێدەمژن، لەشيان بە 
مايى پەِر داپۆشراوە، بۆ زاوزآ هێلكە دەكەن، پلەى گەرمايى لەشيان لەتەك گۆِرينى پلەى گەر

و.... و دەم دەنوكيان هەيەو داندەوروبەرياندا نەگۆِرە، لەبريتى دەست باڵيان هەيە، لەجێى لێو
كەواتە هەموو بالێندەيەك ئەم سيفەتانە يا ئەم نيشانانەيان هەيە. ياخود دەتوانين بێژين هەر 

وەرێك بڕێ لەم زيندەوەرێك هەموو ئەم سيفەتو نيشانانەى هەبێت، بالێندەيە. بەآلم ئەگەر زيندە
سيفەتانەى تێدا بێت، مەرج نيە بالێندە بێت. بۆ نمونە، ئەگەر زيندەوەرێك هێلكە بكات لەوانەيە 

 بالێندە نەبێت چونكو ماسيش هێلكە )گەرا( دەكات.

و هيچ زيندەوەرێكى ديكە ئەو سيفەتە بڕی جار سيفەتێك يا چەندين سيفەت تايبەتە بۆ زيندەوەرێك
وێنە يە. ئەم جۆرە سيفەتو تواناييە تايبەتين بۆ زيندەوەرێكى تايبەتى. بۆيا سيفەتانەى تێدا ن

و بزوتن( بە مانا زانستى يەكەيەوە، يەكێكە لەتايبەتكارييەكانى زيندەوەر، چونكە هيچ )جوآلنەوە
واتەيەكى ديكە دەتوانين و بزوتن(، بەبونێك كە زيندو نەبێت ئەم تواناييەى نييە )تواناى جوآلنەوە

ێتەوە ياخود هەر شتێك تواناى جوآلنەوەى هەبێت، ێجولەين، هەر زيندەوەرێكى زيندو دبێژ
 زيندووە.

كەواتە هەر سيفەتێك، لەتايبەتيەكانى بونێك نەبێـت، بە تەنيايى دەتوانێت بۆ ناسينى ئەو )بونە( 
بەتەنيايى دەتوانێت بوێ ناسينى بەس بێت بەآلم هەر سيفەتێك كە لەتايبەتييەكانى )بونێك(بێت،

 ئەو )بوونە( بەس بێت.

هەرچى شتێك رووناك بێت،  )رووناكى( لەتايبەتييەكانى )نور(ە، كەواتە )نور(، رووناكە، وە
)نور(ە. لەسەر روى زەوى )بيركردنەوە(، لەتايبەتييەكانى ئادەميزادە، كەواتە ئادەميزاد 

 بيردەكاتەوە. وەهەر ئافەريدەيەك لەسەر روى زەوى بيربكاتەوە، ئادەميزادە.



تكارييەكانى بەم شێوەيە، تايبەتييەكانى هەر )بونێك(، تايبەتين بۆ ئەو )بونە(. ئافراندن، لەتايبە
و هەر شتێك بتوانێت بخولقێنآ، خوايە، لەبەر ئەوەى ئافراندن خولقێنەرە خوايە، كەواتە خوا

و هيچ شتێك يا كەسێكى ديكە لەتوانا تايبەتييەكانى خوايە، كەواتە خوا لەم تايبەتكارييەدا، تەنيايە
 ئەم تايبەتييەى نيە.

ە، كە هەريەكە لەمانە لەزاتى خوادا تەواو و توانايى جۆراوجۆرى هەيخوا، بآ ئەندازە سيفات
و بآ بڕينەوەن وەك: ئافراندن، ِراستى، بيرى خاس، ميهرەبانى، بەخشين، و ِرەهاسەنگ

 نەمرێتى،....

لە )گات(ە كاندا ــ سرودەكانى زەردەشت ــ، پەيامبەر بەهۆى )بيرى خاس(وهۆشمەندى 
 خۆيەوە، پەى بە بوونى ئاهورامەزدا دەبێو دەيناسێت.

و ژێريتى خۆيەوە، و هۆشو تواناييەكانى زەردەشت ئەوەيە كە بەهۆى ئەقأليەكـآ لەتايبەتكارى
و ئاسايى نيشانەكانى خوا بە خەڵکى خواى ناسيوە. بۆيە هەوڵدەدات كە بەشێوەيەكى زۆر سادە

 بناسێنآ.

ا تەواو بڕی لەم نيشانانە، تايبەتى خوان، بەآلم هەندێكى ديكەيان هەرچەندە لەبوونى خواد
و بآ بڕينەوەن ــ لەم ِروەوە لەتايبەتكارييەكانى خوان ــ وەلـآ بەگوێرەی ياساى ئافراندن سەنگ

، ئادەميزاديش بە شێوەيەكى ِراژەيى دەتوانێت ئەو ەويستى خوايو كە ياساى راستى )ئاشا(يە
و بەگوێرەی خوا ويستىتوانايەتييەى هەبێت، ئەم تواناييە خۆى يەكێكە لەتايبەتكارييەكان كە بە

 ياساى ئافراندن هەر لەو كاتەوە كە ئادەميزاد ئافەريدە بووە، ِرەچاوكراوە.

ـ بڕی لەو سيفەتو تواناييانە  ـ بەڵکو دەبێ بتوانێت  لەديدى زەردەشتەوە، ئادەميزاد نە تەنيا دەتوانآ 
ان بكات. و زێتريو پتەوترو هەميشە بەهێزتربە شێوەيەكى ئاگايانە لەخۆيدا بەدى بهێنێت

و ئەم سيفەتانە زەردەشت لەو باوەرەدايە كە ئەگەر ئادەميزاد بوونى خۆى بەم نيشانانە
و كۆششى بآوچان بدات بۆ پەرەسەندنيان، مرۆڤايەتى گەشەدەكا، و هەوڵبڕيزێنێتەوە

و و چاکەو رەوەشتو پەرەسەندنى خوو مايەى سەربەرزێتىگەشەكردنى مرۆڤايەتى دەبێـتە هۆ
و دەرئەنجام ژيان لەسەر بنچينەى ئاينى ِراستى پێشدەكەوێت، و دروستى لەجيهانداِراستى

و دروستى، و هەميشەيى ژيان لەم جيهانەدا لەسەر بنچينەى ِراستىپێشكەوتنى بەردەوام
 و ئارمانى زەردەشتە.ئارەزوو

ئادەميزاد زەردەشت، بۆ گەيشتنى ئادەميزاد بەو ئارەزووە، باشترين رێگەى بە ِرازاندنەوەى 
و بآبڕينەوە لەزاتى ئاهورامەزدا هەيە، بەو سيفاتو نيشانانە داناوە كە بەشێوەيەكى تەوا سەنگ
بنچينە بۆ ئادەميزاد دەزانێ، بۆيە زێتر  وبڕی لەو سيفەتانە ــ وەك بيرى خاس ــ بە بنەما

 جەختيان لەسەر دەكات.



و پێشكەوتنى ردنى مرۆڤايەتىزەردەشت، شەش سيفەت لەسيفەتەكانى ئاهورامەزدا، بۆ گەشەك
و ئەم شەش سيفەتانە و كۆمەآليەتى بە پێويست دەزانێتو پەرەسەندنى ئاكارى تايبەتىئادەميزاد
 بريتين لە:

و وەهومەن )بيرى خاس(، )ئاشا( )راستى(، )خشەترا( )توانايى(، )ئەرمەئيتى( )خۆشەويستى
پێگەيشتويى(، )ئەمرتات(  ولەخۆبوردن(، )هەئور وەتات( )پوختەيى(، )تەندروستى

 )نەمرێتى(.

و دەربِرينى ئەم ِراستيە كە ئادەميزاد دەتوانێت بڕی لەو بەمجۆرە، بەبۆچونى زەردەشت
و ئادەميزاد و دۆستانە لەنێوان خواسيفەتانەى خوا لەنێوخۆيدا پەروەردە بكات، پەيوەندييەكى پتەو

ە ئادەميزاد پلەوپايەى خۆى لەئافراندن دا دروست بێت، بە ِرادەيەك ئەم پەيوەندييە بەهێزدەبێ ك
و.... و كوشندەو باآل دەبينآ، بە شێوەيەك ئيدى خوا بەستەمكارــ لەاليەن خواوە ــ فرە مەزن

و نزيك بەخۆيەتى، خۆى بە نابينآ، بەڵکو هەست بەوە دەكات كە خوا دۆستێكى زۆر دڵسۆز
ۆى بەهاوەڵی خوا دەزانێت. ئەم نزيك و خو بەندەى خوا نازانێت، خوا بە دۆستى خۆىكۆيلە

وا لەمرۆڤ دەكات ئيدى بۆئەوەى نزيكتر بێتەوە لەخوا پێويست بە ئەنجامى بوونەوەو دۆستايەتيە
ئەو هەموو مەراسيمە ئاينييانە نەكا، وە تەنيا هۆيەك بۆ پەيوەندى كردن لەتەك خوا هەر ئەو 

 و بەس.سيفەتو رەوشتانە بێـت

لەو سيفەتانە هەروەكو چۆن لەگاتەكاندا باسى لێوەكراوە، هەر بەو  لێرەدا پێويستە هەريەكە
 و پوختەيى باس بكرێت:و بەكورتىشێوەيە

 يا سيفەتى بيركردنەوەى خاس: vohumana وەهومەن:                                    •

وەنيگئوش وشەى )وەهومەتنگها(، وەهو = خاس، مەنتگها = بير(و )ئەم سيفەتە زێتر بە شێوەى
مەنگهو(و )وەهومەنو(هاتوە كە ماناى تێكراى هەمووى دەبێتە بيرى خاس يا بيركردنەوەى 
خاس، ئەم وشەيە لەبنچينەدا ئاڤێيستاييە، بەرەبەرە لەفارسيدا بۆتە )وەهەمەن( وپاشانيش بووە 

 بە )بەهمەن(.

ە لەسەراسەرى بيرى خاس يەكێكە لەسيفەتەكانى زاتى خوا، ئەركى سەرشانى ئادەميزاد ئەوەي
و زيادى بكات. زەردەشت لەزۆربەى ژيانيدا هەوأل بدات ئەم سيفەتە لەنێو خۆيدا پەروەردە بكات

 و بايەخێكى تايبەتى پێداوە.وتووێژى كردووەو نرخسرودەكاندا دەربارەى بيرى خاس

ى ئەو و كرداروتەوو بنچينەىو گومانى تێدانيە كە بيرى هەر كەسێك بنەماهيچ جێگەى رارايى
 و گوفتارى هەموو كەسێك بەرە بەرە دەبێتە خو)عادەت(.كەسەيە. دووپات كردنەوەى كردار

دەتوانين بێژين كە خوورەوشتى ئادەميزاد لەچۆنيەتى بيركردنەوەى ئەو كەسە دێتەدى، بۆيە 
و كردارى خاسى مرۆڤ دەزانێت. بۆئەوەى زەردەشت بيرى خاس بەسەرچاوەى هەموو كار



بەند  238بزانين كە ئەم سيفەتە بەالى زەردەشت چەند گرنگ بووە، دەبێژين كە لەتێكرا 
 و بايەخى بيرى خاسى كردووە.ر باسى گرنگێتىجا 129لەسرودەكانيدا، 

 سيفەتى راستى: يا ئاشا، نيشانە                                         •

وشانە هاتووە )ئاشا، ئەشم، ئەشەهيا، ئەم سيفەتە )ِراستى(، لەنێو گاتەكاندا زێتر بەشێوەى ئەم
کترينە(ە، ئاشاوەهيشتا، دەبێتە چاکترين ئاشاوەهيشتا)ئاشا بە ماناى راستييە، وەهيشتا بەواتەى چا

 راستى.

 )ئەم وشەيە لەزمانى فارسى نوێدا بۆتە ارديبهشت(. 

و توانايى راستى يا چاکترين راستى لەزاتى خوادا بريتييە لەياساو رێكوپێكى تەواو سەنگ
 وو سروشتداِرشتنى سيستەمێكى بێخەوش كە بە شێوەى ياسايەك فەرمانِرەوايەتى گشت )بون(

 و خۆى لەچاکترين راستى دا دەنوێنآ.كەشكەآلن دەكات

ئەم نيشانەيە لەنێو ئادەميزاديشدا بريتييە لەتوانايى بە تەكوزى دان بە كردار بەگوێرەی راستى، 
ووتار لەتەك ياساى راستيدا، پێويستە وياخود بێژين، بريتييە لەهاوئاهەنگ كردنى بيروكردار

واناييەى خۆى پەروەردەبكات كە كردارەكانى خۆى لەتەك لەسەر هەموو كەسێك هەميشە ئەم ت
و هەرگيز لەِرێى راستيدا النەدات، وهەميشە باوەرى بە يەسناى هات راستيدا هاوئاهەنگ بكات
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 و ئەويش راستييە(())تەنيا يەك رێگە هەيە

 توانايى )خشەترا(نيشانەى                                          •

لەنێو گاتەكاندا زێتر بە شێوەى )خشەترا، خشەپيرم، خشەپرەهيا( هاتووە. ئەم وشەيە لەنێو 
 و لەفارسيدا بۆتە)شهريور(.ئاوێستاى دواييدا بۆتە )خشەپرەوەئيريە(

و و بآ بڕينەوە لەزاتى خوادا هەيە. توانايى وەديهێنانبە شێوەيەكى تەواو سەنگ، بآ ِرادە يتواناي
دروستكردن )ئافراندن( يەكێكە لەتواناييەكانى تايبەت بە خوا. توانايى خوا ــ خاس بيركردن، 

 و نەمرێتيە، لەبەر ئەوە تواناييەكى دروستكەرە نەِروخێنەر.راستى، دلۆڤانى، كەمال

ەى پەيامى زەردەشتەوە، ئەگەرچى خوا تواناى بەسەر هەموو شتێكدا دەشكآ، بەآلم ئەم لەروانگ
 و بەخشەندەيى بەكار ناهێنێت.توانايەى جگە لەِرێى ِراستى، وەديهێنانى شتى خاس

نيشانەى توانايى لەنێو ئادەميزادا، لەراستيدا بريتيە لەبڕی لەتواناييەكانى زاتى خوا بە شێوەيەكى 
و بڕينەوە )متناهى( كە ئادەميزاد دەتوانآ ئەمانە لەنێو زاتى خۆيدا وەدى بهێنێتو ِرادەدار



ويستوخواستو و پەرەى پآ بسێنێت، وەك: توانايى لێبوردن، ميهرەبانى، كونترولىپەروەردەى بكا
و ئەقأل، توانايى پەيڕەوى ويستورەفتارى خۆى بەهۆى هاوئاهەنگ كردنى نێوانئارەزوو 

و ئازاد و دژايەتيكردنى درۆ، توانايى ئازادبونى، توانايى بەرگرى لەهەقلەياساى ِراست
و معنوى، هەركەسێ، خۆى بە رەوشتى ىبيركردنەوە. بە كورتى بێژين، گشت تواناييەكان

نيشانەى توانايى )خشەترا( ِرازانبێتەوە، وئەم ِراستيە بزانێت كە تواناييەكانى بريتين لە 
ا، بێگومان ئەو تواناييانەى تەنيا لەرێگەى بەختەوەرى مرۆڤ، پرشنگێك لەتواناييەكانى خو

 و پێشخستنى ژيان لەم جيهانەدا بەكاردێنێت.ئاوەدانكردنى جيهان

 و لەخۆبوردن ــ ئەرمەئيتىو )خۆشەويستى(نيشانەى دلۆڤانى )ميهرەبانى(                     •

، ئەرەمەئى تيش( هاتووە، ئەموشە ئەم نيشانەيە لەگاتەكاندا زێتر بە شێوەى )ئەرەمەئيتى
 ئاوێستاييانە لەتەك سيفەتى )سپێنتا( لەفارسيدا بۆتە )سپندارمند( يا )ئەسفەند(.

دلۆڤانى يەكێكى ديكە لەنيشانەكانى زاتى خوايە. خوا گشت دروستكراوەكانى خۆى بآ ئەندازە 
ادەن، كەواتە و ميهرەبانە بۆيان. هەموو نيشانەكانى خوا، بآ بڕينەوەو بآ رِ خۆش دەوآ

و بەخشەندەگيش هەروا بآ ئەندازەن. كەوايە خۆى لەخۆيدا و لێبوردنخۆشەويستى، ميهرەبانى
و نارەنجێت، كەس فريونادات، تۆڵە و زوير نابێتو ستەم لەكەس ناكات، لەكەس توِرەزۆر

 لەهيچ كەس ناسێنێت.

خوا هەموو بە بۆچونى زەردەشت، ئادەميزاد بەردەو كۆيڵەى خوا نين، بەڵکو  
بەتايبەتی ئەوانەى پەيڕەوى راستى بن ــ بە چاوى دۆست تەماشا دەكات،وئامادەى   ئادەميزادـ

 دۆستايەتييانە.

و دلۆڤانى و خوا بە بۆچونى زەردەشت، لەسەر بنەماى دۆستىپەيوەندى نێوان ئادەميزاد
و هەراس. لەم روانگەيەوە ئادەميزاديش دەبێ تێبكۆشێت تا هەميشە دامەزراوە نە بەهۆى ترس

و گەشەى پێبدات. پرشنگەكانى نيشانەى دلۆڤانى نيشانەى خۆشەويستى لەخۆيدا پەروەردەبكا
ريتين لە: لێبوردن، ميهرەبانى، خۆشەويستى، خەمخوارى، بەخشندەيى، لەئادەميزاد ب

 و...و بآ فيزىدادپەروەرى، خۆشبينى

 و پوختەيى )كمال ــ بلوغ(نيشانەى پێگەيشتن                                         •

وشەيە  لەگاتەكاندا پتر بە شێوەىوشەى )هەئورواتا، هەئوروەتو، هەئوروائوس( هاتووە، ئەم
و تەواو سەنگانەى خوايە، بەآلم هەروەكو لەفارسيدا بۆتە )خرداد( پوختەيى، لەو نيشانە بێهاوتا

لەمەوبەر گوتمان، ئادەميزاد دەتوانآ بە شێوەيەكى ِراژەيى خۆى پآ بڕيزێنێتەوە. ئاشكرايە كە بۆ 
موو شتێكدا گەيشتن بە پوختەيى ياخود بێژين گەيشتن بە )ژيانێكى بێخەوش( دەشآ لەپێش هە

و قۆناغى بريبێت، واتە پێشەکی خۆى بە نيشانەكانى )بيرى خاس( )راستى(، مرۆڤ چەندين پلە



و پوختەييش( هاورى لەتەك واتەيەكى سادەتر، )پێگەيشتن)توانايى(، )دلۆڤانى( ِرازانبێتەوە. بە
ادا بە و پەرەسەندنى نيشانەكانى ديكە كە باسمان كردن لەئادەميزگەشەپێكردن، نەشونما

و ئارمانى نزيك دەبێتەوە، هيچ و بەرەو مرۆڤى ئيدەئالشێوەيەكى هاوئاهەنگ پەرە دەسێنێت
و دەرئەنجام و ژيانێكى بێخەوشگومانى تێدانييە كە مرۆڤى بێخەوشە كە دەتوانآ کۆمەڵگا

و و جيهانێكى ئيدەئالو ئارمانى دامەزرێنێت، واتە سەرچاوەى كۆمەلًگاجيهانێكى ئيدەئال
 رمانى مرۆڤى بێخەوشە.ئا

 نيشانەى نەمرێتى                                         •

لەگاتەكاندا زێتر بە شێوەىوشەى )ئەميريتاتا، ئەميريتاتەس چا، ئەميريتەتاتم( هاتووە. ئەم وشەيە 
وا، بە فارسى بۆتە )ئەمرداد، مرداد( بێگومانوشەى نەمر بە ماناوشەييەكەيەوە تەنيا تايبەتە بە خ

بەآلم ئادەمزاديش بەگوێرەی ئەو ياسايەى كە بۆ بوونى ئەو ِرەچاوكراوە دەتوانێت بە شێوەيەكى 
 و ِراژەيى بگاتە ئەو نەمريتييە.ديكە

بە باوەِرى زەردەشت، ئادەميزاد بەگوێرەی ياساى ئاشا)راستى( ــ كە ياساى ئاهورايى 
واناى بيركردنەوەدا خولێقاوە. لەم و تفەرمانِرەوايەتى هەموو بوونە ــ هاوجوت لەتەك هێز

و زيندەوەرەكانى ديكە ِروەوە ئەم هێزو تواناى بيركدنەوەيە كە پلەوپايەى ئادەميزادى لەئاژەڵ
واتايەكى ديكە مرۆڤايەتى ئادەميزاد بەوەيە كە دەتوانێت بيربكاتەوە. كە بەرزتر كردۆتەوە. بە

اتەوە يا بيركردنەوەى باشە، کاتێ دەبێژين فآلن مرۆ، مرۆيەكى خاسە، واتە خاس بيردەك
و و ئاسايش، شادمانىدەبێژين مرۆيەك بەختەوەرە، ماناى ئەوەيە كە لە بيريدا هەست بە ئارامى

بەختەوەرى دەكات. كەسێك راست دەبێژى چونكو راست بيردەكاتەوە، يا كەسێك يارمەتى 
 هەڵسێت. كەسێكى ديكە دەدات، ئەوە بيرى ئەو كەسەيە كە هانى دەدا بەم كارە

ئادەميزاد بەدوو شێوە رەفتاردەكا، شێوەيەك لەرەفتارو كردارەكانى )سرشتى(ن ــ غريزى ــ، 
و زيندەوەرەكانى ديكە چونيەكن، شێوەى دوهەم، ئەو كردارانەن كە ئەم شێوەيە لەنێو ئادەميزاد

بێژين كە  تايبەتن بۆ ئادەميزاد، ولەتواناى بيركردنەوەيەوە هەلێدەقولێێت، بۆيەكا دەتوانين
 ئادەميزاد بەرابەرە لەتەك بيركردنەوەو ئەندێشە.

لەم روانگەيەوە، كاتێك كە دەبێژين ئادەميزاد دەگاتە پلەى بێخەوشێتى، ئەمە بە ماناى ئەوەيە كە 
 بيرى ئادەميزادە دەگاتە بێخەوشێتى.

. لەنێو بيرى و ئاوەدانىيەكآ لەتايبەتكارييە هەرە زەقەكانى بيرى بێخەوش بريتييە لەدروستكردن
و و دروستكردنو ِرماندن ــ كە دژى زێدەكردنو ِروخاندنبێخەوشدا، هۆكانى كەمكردن

 و نييە.ئاوەدانييە ــ نابينرێت



و سەرفرازييە. ئەم جۆرە بيرانە دەبنە و پێشكەوتنكەوايە، بيرى بێخەوش هەميشە لەگەشەكردن
 و سەرفرازى بيرەكانى ديكە.هۆى گەشەكردن، پێشكەوتن

و هەميشەيى و هەمەگير بەردەوامو بێخەوشێتى بيرەكان، بە شێوەيەكى زێدەبەرهەمى پێگەيشتن
و پێشكەوتنى بيرەكانى ديكە، هەرگيز لەنێو دەبن. بيرێك كە بتوانێت ببێتە هۆى گەشەپێكردن

 و هەميشە نەمرە.ناچێت

بەو دەمێنێتەوە.  ييەوبەمجۆرە كارتێكردنى بيرە بێخەوشەكان لەسەر ژيانى ئادەميزاد، هەميشە
و هەميشە زيندون، ونهێنى واتەيەكى ديكە، دەتوانين بێژين كە بيرە بآخەوشەكان، نەمربە

 نەمرێتى ئادەميزدايش ئا لەم ِراستييە دايە.

بەگوێرەی ئەوەى تا ئێستا باسمان كرد، دەتوانين بێژين كە ئادەميزاد لەدوندى بێخەوشێتى خۆيدا، 
و عيرفانە كە بەراستى بۆى ِروندەبێتەوە كە وەك خواى م ئاستى بينايىدەگاتە نەمرێتى، وئا لە

و ئەم ِراستييە بدركێنآ كە )گەيشتومەتە پلەى خوايەتى( لێهاتوەو دەتوانآ پِر بە دەم هاواربكات
 يان )وەك خوام لێهاتووە(.

)خاس  ئەوەى تا ئێستا لەم بارەوە باسمان كرد زۆر بەكورتى بريتييە لەوەى كە نيشانەكانى
و )نەمرى( بە شێوەيەكى تەواو بيركردنەوە(، )راستى(، )توانايى(، )دلۆڤانى(، )بێخەوشێتى(

و ئادەميزاد دەتوانآ بە شێوەيەكى ِراژەيى سەنگ، بآ ِرادەو بآ بڕينەوە، لەزاتى خوادا هەيە
ا. بۆ و گەشەيان پآ بدو لەخۆيدا پەروەردەيان بكاتهەريەكآ لەمانە ياخود هەمويان وەربگريت

نمونە ئەگەر كەسێك تەنيا نيشانەى )خاس بيركردنەوە( تا نيزيك بە )بآخەوشێتى( لەخۆيدا 
پەروەردەبكات، دەتوانين بێژين، ئەو كەسە لەروى خاس بيركردنەوەدا، لەخوا نزيك بۆتەوە. 
ياخود بێژين لەروى خاس بيركردنەوەدا وەك خواى لێهاتووە يا لەو روەوە گەيشتۆتە خوايەتى. 

م ئەگەر كەسێك نيشانەكانى )خاس بيركردنەوە(، )راستى(، )توانايى(، )دلۆڤانى( بە بەآل
و تەشەنەى پێبدات، بەرەبەرە دەگاتە شێوەيەكى هاوئاهەنگ لەخۆيدا پەروەردەبكات

 و )نەمرى(.)بآخەوشێتى(

 ( دەبێژێ:10بەندى  45زەردەشت لەگاتەكاندا)يەسنا 

 و بە گەورەى دەزانين،ين))بە باوەِرێكى پاكەوە، ستايشى دەكە 

 و داناى مەزنەئەو، كە هەميشە، ئافەريدەگار 

 و )وەهومەن( بيرى خاس،بەهۆى)ئاشا(راستى

 وبە شاليارى خۆيەوە



 و نەمرێتى بە خەڵک دەدات،مژدەى پوختەيى

 و تواناييمان پآ دەبەخشێت.((وتەندروستى

و )نەمرى(دا، بە راستى لەخوا نزيك كەوايە دەتوانين بێژين: ئادەميزاد لەقۆناغى )بآخەوشێتى(
 دەبێتەوە يا دەگاتە خوا يا وەك خواى لێدێت.

 ( دەبێژێ:17بەندى  44هەروەها زەردەشت دوبارە لەگاتەكاندا )يەسنا 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 چلۆن، بەهۆى ِرێنمايى تۆوە؟

 و دەگەمە خزمەتت؟ئاواتم دێتەدى

 وتەكانم جێگەى خۆيان لەنێو دڵی خەڵک دەكەنەوە،كەى

 تا بەو پەيامەى كە لەسەرچاوەى ِراستيەوە هەلێدەقولێێت،

 خەڵک،

 و نەمرێتى ِرێنمايى بكەم.((و بآخەوشێتىبەرەو پاكى

  

وت كە خوا بڕی تايبەتكارى هەيە ــ كە كەم نين ـ كە ئادەميزاد ناتوانآ ئەنجامى ئەوەشمان گ
وهيچ وبدات وەك نيشانەى ئافراندن كە لەتايبەتكارييە هەرە تايبەتييەكانى خودى خوايە

و تواناى ئەوەى نييە كە ئەنجامى بدات. كەوايە هيچ زيندەوەرێكى ديكە يا هێزێكى دى ناتوانێت
ت ببێتە خواى تەواو سەنگ. كەوايە باسى ئەوەى كە ئادەميزاد ببێـە خوا باسێكى بونێك ناتوانێ

 بآ ماناو خەياآلوييە.

بە بۆچوونى زەردەشت، ئادەميزاد دەتوانآ بەهۆى پەروەردەكردنى ئەو شەش نيشانەيەى كە 
 باسمان كرد، لەنێو خۆيدا، لەخوا نزيك بێتەوە يا وەك خواى لێبێت، بەآلم هەرگيزاو هەرگيز



هيچ هێزێك يا كەسێك ناتوانێت ببێتە خوا يا بگاتە خوايى، تەنيا )خوا( خوايە، هيچ زيندەوەرێك 
 و شياوى خوايەتى نييە.توانا

و جياوازى بۆ ئەو زەردەشت، لەپەيامە نەمرەكەيدا، )گاتاكان( ــ پلەوپايەيەكى تايبەتى مادى
وورد دەبينەوە، دەبينين ى سرودەكانىشەش نيشانانەى باسمان كرد، دانەناوە بەآلم كاتێك لەمانا

كە )خاس بيركردنەوە(ى بە بنەماو سەرەتاى پێگەيشتنى معنوى ئادەميزاد داناوە، وهەركەس 
و نەمرێتى دەبێ نيشانەكانى )راستى(، )توانايى( و)دلۆڤانيش( لەخۆيدا بۆ گەيشتنە بە بآخەوشێتى

آ يا دوو نيشانە بە تەنيا يا پێكەوە پەروەردە بكات. لەسرودەكانى زەردەشت بڕی جار باسى يەك
 بەگوێرەی بابەت كراوە، هەندێ جاريش باسى هەر شەش نيشانەكانى پێكەوە كردووە.

 51بە تەنآ باسى )خاس بيركردنەوە(ى كردووە، لە يەسنا  13بەندى  34بۆ نمونە لە يەسنا 
ردنەوە( نيشانەى )خاس بيرك 10بەندى 28باسى )ِراستى( كردووە. لەيەسناى  8بەندى 

باس )خاس بيركردنەوە(،  9بەندى  44و)راستى( پێكەوە باسى كردووە، لەيەسنا 
و)توانايى( پێكەوە كردووە، لەسآ سروديشا باسى هەر شەش نيشانەكانى پێكەوە كردووە )راستى(

 دەبينين 1بەندى 47وەك لەيەسنا 

 ))مەزدا ئاهورا،

 و دلۆڤانى خۆيەوە،بە شاليارى 

 و گوفتارىاربە كەسێك، كە كرد

 و باشترين بير،بەهۆى ئەندێشەى خاس

 ولەسەر بنەماى راستيدا بێت

 و نەمرێتى دەبەخشێت.((پوختەيى

پاش زەردەشت، يەكآ لەشاگردەكانى هەوڵێكى فرەى داوە رێبازى مامۆستاكەى بگرێتەبەر، 
حەوت  لەبەرئەوە بڕی لەبۆچونو ئەندێشەكانى زەردەشتى لەحەوت سرودا )راژە( كردووە. ئەم

كە بە)هفت هات( يا )هفتن  41، 40، 39، 38، 37، 36، 35سرودە بريتين لە يەسناكانى 
يشت( بەنێوبانگن. بۆ يەکەمين جار لەنێو ئەم سروودانەدا، هەريەكە لەو نيشانانەى كە باسمان 
كردن شێوەيەكى مادى بەخۆوە گرتووەو بۆ هەريەكەيان )ئەمشاسپەند( يكيان داِرشتووە كە 

ريشتەكانى نيزيك بە بارەگاى ئاهورمەزدا )لەپاشاندا لەباسى ئاوێستادا باسى ئەم حەوت دەبنە ف
 سرودە دەكەين(.

 ، ئەم شەش نيشانەيە بە تەرتيبێكى تايبەتييەوە بەم شێوەيە رێكخراون:نوێدا پاشان لەنێو ئاوێستاى



 خاس بيركردنەوە ـ راستى ـ توانايى ـ دلۆڤانى )خۆشەويستى( ـ بآخەوشێتى ـ وەنەمرى.

ئەم شێوازى تەرتيبە ئەوەمان بۆ دەردەخات كە ئادەميزاد بۆ گەيشتنە دوا پلەى بآخەوشێتى 
واتە و نەمرێتى، پێويستە خۆى بە نيشانەكانى ديكەلەروى معنويەوە كە بريتيە لەبآخەوشێتى

واتەيەكى ديكە، ئادەميزاد پاش ەوە، راستى، توانايى، دلۆڤانى( بڕيزێنێتەوە، بە)خاس بيركردن
و يەكە يەكە ئەو قۆناغانە دەبڕێ، ئەوسا دەبێتە مرۆيەكى ئەوەى ئەو هەنگاوانە هەلێدێنآ

 و بۆ گەيشتنە هەر پلەيەك پێويستە لەسەرى پلەى پێشوى ببڕێت.و ئارمانىبآخەوش

و سەرنج راكێشەرە وورديشتە( لەئاينى زەردەشتدا، باسێكى فرەباسى ئەمشاپەسند )ياخود فر
چونكو بڕێ كەس لەِروى نەزانينەوە بونى ئەم ئەمشاسپەندانە لەتەنيشت ئاهورامەزدا بە 
نيشانەى شەريك دانان بۆ خواى تاكو تەنيا دەزانن، لەباسى ئاهورامەزدا دا باسمان كرد كە 

ىيەكێتى خوا دامەزراوە، ئيدى پێويست ناكات لەم ئاينى خواپەرستى زەردەشتى لەسەر بنەما
 ئە ــ مشا ــ سپەنتە،   بارەوە زێتر بدوێين.وشەى ئەمشاسپەندان لەسێ بەش پێكهاتووە:

 واتە)نفى( )ئامرازى نەفيە(ئە: نيشانە )نا(يە

 مشا )مشە(: بە ماناى مردنە: كەواتە ئەمشا بە ماناى)نەمر(ە

 (و پيرۆز )مقدسسپەنتە: ماناى پاك

 ئەمشاسپەنت دەبێتـە نەمرى پاك يا نەمرى پيرۆز )مقدس(

ووشەى ئەمشاسپەندان لەهيچ يەكآ لەسرودەكانى زەردەشت لەنێو گاتەكاندا وەك بونێكى مادى 
و باسى لێنەكراوە، بەڵکو هەروەكو لەمەوبەر باسمان كرد باسى نيشانەكانى ئاماژەى بۆ نەكراوە

نوێدا كە مەخابن پِربووە لەئەفسانە ئەم ئەمشاسپەندانە وەك ئاهورامەزدا كراوە. لەنێو ئاوێستاى 
و توانايان بۆ ديارى كراوەو وەك نيوە خوايەكيان و بەرەبەرە هێزفريشتە هاتونەتە گۆِرآ

و بە شێوەيەك گەورەكراون كە بڕی جار لەتەك ئەوەى خۆيان دروستكراوى لێهاتووە
 و ئافەريدەگار.ئەمانيش دەبنە دروستكەرئاهورامەزدان بەآلم دەيانگەيەننە ِرادەيەك كە 

ئەوەى كە پێويستە لێرەدا ئاماژەى بۆ بكەين ئەوەيە كە دەبێ پێش ئەوەى باسى ئەمشاسپەندان ــ 
بەو شێوەيەى كە تازە خراونەتە نيو ئاوێستاداـ بكەين، دەبێ بێژين كە ئەم ئەمشاسپەندانە بەهيچ 

و هەرگيز لەئەندێشەى مەزنە نەبووەو نييەو باوەِرى ئەو پياوە جۆرێك مەبەستى زەردەشت
 ئەودا نەگونجاوە.

و و معنوىهەروەكو گوتمان لە)هفتن يشت(دا بۆ يەكەين جار ئەمشاسپەندان لەشێوەى رۆحانى
و شێوەى مادييان بەخۆوە گرتووەو بونەتە فريشتەكانى نيشانەكانى ئاهورامەزداوە گۆِراون

تێپەِرينى رۆژگاردا، هەرچەندە لەمردنى زەردەشت  بارەگاى ئاهورامەزدا، وبەرەبەرە لەتەك



و دوردەكەوينەوە، لەبەشەكانى ديكەى ئاوێستادا ئەم باسە زێتر بەرەو ئەفسانە دەِروا
ئەمشاسپەندان بە كارگوزارانى ئاهورامەزدا دادەنرێن، بۆ هەر يەكێكيان سەرپەرشتى بەشێك 

تى ئاژەڵ، يەكێكى دى پارێزەرى لەئيشوكارى سەر زەوييان پآ سپێردراوە، يەكآ سەرپەرش
و..... و ئەوى ديكەيان ئاگادارى كانەكان دەكاتگژوگيايە، يەكێكى تر سەرپەرشتى ئاو دەكا

لەنووسينەكانى )پهلوى(دا ئيدى بە تەواوەتى مەسەلەكەيان چەواشە كردووە چونكە 
و فەرمانەكانى ستاونو راستيدا ِراوێئەمشاسپەندەكانيان بە وەزيرانى ئاهورا داناوە كەوا لەچەپ

جێبەجآ دەكەن. ئەم شێوە باسە كارێكى زۆرى بە شێوەيەكى راستەوخۆ كردۆتە سەر ئاينە 
سامييەكان )جولەكە، فەلە، ئيسالم( وە بێگومان جوبرەئيل، ميكائل، ئيزائيل، ئيسرائل، 

دەشتى و..... كە بە فريشتە نزيكەكانى خوا دادەنرێن، لەئەمشاسپەندانى ئاينى زەرئيسوافيل
 وەرگيراوە.

هەروەكو لەمەوبەر باسمان كرد ئەمشاسپەندان لەبەشە ِرەسەنەكانى ئاوێستادا )ئاوێستاى كۆن( 
و تەنيا وەك نيشانەكانى )يا سيفەتەكانى( ئاهورامەزدا باسكراون، بەآلم بۆچى لەپاشاندا نەخش

اصرى( سروشتى و بەرپرسياريەتى)عنو لەشێوەى چاودێرىكەررۆڵی مادى يان بۆ دياريكراوە
پێشان دراون، ئەمە خۆى لەخۆيدا هانمان دەدا كە بزانين ئەو شتانەى كە ئەم ئەمشاسپەندانە 

و گرنگن بۆ ژيانى و سودمەندبونەتە چاوادێريكەريان چين؟ دەبينين ئەم شەش شتە فرە پيرۆز
 گژوگيا. وخاك و پێشكەوتنى شارستانييەت وەك: ئاژەڵ، ئاگر، كانەكان، ئاو،ئادەميزاد

و هەموو دەزانين كە لەدێرزەمانەوە تاوەكو ئێستاش هەرشتێك كە ِرەنگوبۆنى ئايينى يا ئايينزايى
و هەر لەو روەوە بوە و باشتر پەسنديان كردووەمعنوى پێوە بوبێت زێتر چۆتە نێو دڵی خەڵک

ڵکى بۆ و هەنوكەش كە بيانەوێت سەرنجى خەگەرەكيان بوايە كە پێشەوا ئاينيەكان هەركاتێك
شتێك رابكێشن، رەنگوبۆنى ئايينى پێوە دەكەن بۆئەوەى خەڵک بآهيچ )چەندوچۆنێك(. ئەو شتە 

 پەسەند بكەن.

و گرنگێتيەى ئاينى زەردەشت لەسەردەمى فەرمانِرەوايەتى ساسانيەكاندا، بەهۆى ئەو بايەخ
و سروشتو ژينگەى ئادەميزاد، هەروەها گرنگێتى چاودێرى كردنى بويەتى دەربارەى ژيان

و تێكدانى، بيريان لەوە كردۆتەوە كە هەريەكە لەو هۆ پاراستنى لەپيس كردن، خراپ كردن
سروشتييە گرنگانەى لەژيانى ئادەميزادا كاران، بەهەر جۆرێك بێت بيبەستنەوە بە يەكێك لەو 

ڵکى نيشانانەى كەناوى ئەمشاسپەنديان پێوە لكێنرابوو. بەم هۆيەوە توانييان سود لەباوەِرى خە
 و ياسا مانەندێكى تايبەتى بۆ ئەم مەبەستە دابڕێژن.وەربگرن بۆ پاراستنى سروشت،

و سروشت دا پێك ئەم كارە بوە هۆى ئەوەى پەيوەنديەكى معنوى پتەو لەنێوان ئادەميزاد 
بهێنرێت. ژمارەى ئەم ئەمشاسپەندانە شەشن، كە هەريەكەيان لەجيهانى روحانى دا رۆشنگەرى 

يا سيفەتەكانى ئاهورامەزدان، بەآلم بۆ جيهانى مادى بۆ هەريەكەيان يەكآ لەنيشانە 
و هەلێسوِراندنى جيهاندا رۆلێێكى تايبەتييان كەسێيەتييەكى تايبەتيان پەياكردووەو لەگەشەپێكردن

 بۆ تەرخان كراوە.



بڕی جار لەهەندێ لەنووسينەكانى زەردەشتيەكان ژمارەى ئەم شەش ئەمشاسپەندانە دەبنە 
و هەموويانەوەو هەندێ جاريش وەش بەهۆى ئەوەيە كەوا ئاهورامەزدا دەخەنە سەرحەوت ئە

ش بۆيە دەكەن چونكو ەسپەنتەمينۆ دەخەنە سەرويانەوەو بەوەوە دەبنە حەوت ئەمشاسپەند، ئەو
و لەبەرئەوەى ئەم شەش ئەمشاسپەندانە سيفاتى و باشيەئاهورامەزدان خۆى هۆى چاکە

 ەنە سەرو ئەم دەستەيە.ئاهورامەزدان بۆيە خۆى دەخ

 ئەم شەش ئەمشاسپەندە بريتين لە: 

  Vohumana  ــ وەهومەن1

 وەهو = خاس ـ چاک ــ مەنا = بيركردنەوە

و وەهومەنە ياخود بيرى خاس، رۆشنگەرى نيشانەو سيفەتى پيرۆزى. توانايى، ژيرێتى
 يەکەمين ئافەريدەرى ئاهورامەزدايە. وهۆشمەندى،

و چاودێرى گشت ئاژەڵە كارى مادى، ئەم ئەمشاسپەندە سەرپەرشتىبۆ هەلێسوِراندنى ئيشو
سودمەندەكانى سەر روى زەوى پآ سپێردراوە. گرنگێتى لێپرسراوێتى ئەم ئەمشاسپەندەمان 

و ئابورييەى كە زەردەشت بەرپاى كاتێك بۆ رۆشەن دەبێت كە گرنگێتى ئەو شۆِرشە كۆمەآليەتى
و و خەڵکى نيشتەجآ بكاتانى كۆچەريەتى بگۆِرێتكردبو بزانين. زەردەشت هەوڵی دا كەژي

و شار دروست بكەن. و گوندو بەخێوكردنى ئاژەڵ بنهانيان بدات خەريكى كشتوكاڵ
و چاودێرى كردنى ئاژەڵە سودمەندەكان لەسەرچاوەى بيرێكى خاسەوە بەخێوكردن

تەك نيشانەى )بيرى هەلێدەقولێێت، كەوايە گشت ئاژەڵە سودمەندەكان پەيوەندى راستەوخۆيان لە
خاس( دەبێـت كە نوێنەرەكەى ئەمشاسپەند وەهومەنەيە. بەمجۆرە، ئەم كارە بوە هۆى 
سەركەوتنى ئەو شۆِرشە پيرۆزەى كە زەردەشت بەرپاي كردبوو لەبوارى كۆمەآليەتى، 

و ئاكارييەوە، بۆيە وەهومەنە كە لەبوارى معنوى دا نيشانەى بيرى خاسى ئابورى
 ێپرسراوێتى ئەم كارەشى خراوەتە ئەستۆ.ئاهورامەزدايە، ل

و سەرپەرشتى مرۆڤيشى لەئەستۆيە. پلەى وەهومەنە لەئەمشاسپەندەكانى بێگومان ئاگادارێتى
و بەرزترە بەجۆرێك ئەوانەى كە ئەمشاسپەندان بەشاليارانى ئاهورامەزدا ديكە گرنگتر

 دەژمێرن پلەى وەهومەنە بەسەرەك شالياريان دادەنێن.

و هۆش بە ئادەميزاد دەبەخشێت، بەمجۆرە و ژيرێتىا، بەهۆى وەهومەنە ئەقألئاهورامەزد
وەهومەنە ئادەميزاد لەئاهورامەزدا نزيك يا دوور دەخاتەوە. يەكآ لەكارەكانى وەهومەنە ئەوەيە 

و نالەبار. بەگوێرەی و دوورى دەخاتەوە لەقسەى خراپوتەی خاس دەكاتكە ئادەميزاد فێرى
ەكان، وەهومەنە ئەو ئەمشاسپەندەيە كە رۆحى زەردەشتى گەياندۆتە بارەگاى داستانى زەردەشتي

 وايە لەئاينى ئيسالمدا.پِر شكۆى ئاهورامەزدا، لەم ِروەوە وەهومەنە وەك فريشتە جبرئيل



   AŞa – VahiŞta  ــ ئاشا وەهيشتا2

ستادا فرە و پاكييە. ئەم وشەيە لەئاوێو دروستى، پيرۆزى، ياسائاشا، بە ماناى ِراستى
جاروشەى  180چەكامە نيە،  896و باسكراوە، بۆ نمونە تەنيا لەگاتاكاندا كە پتر لە بەكارهاتووە

ئاشا بەكارهاتووە. وەهێشتا بە ماناى باشترينە. كەواتە ماناى ئاشاوەهيشتا دەبێتە باشترين 
فەتى راستى، و معنويدا ئاشاوەهيشتا نوێنەرى نيشانە يا سيو دروستى. لەجيهانى رۆحىراستى

پاكى، وپيرۆزى ئاهورامەزدايە. لەجيهانى ماديدا سەرپەرشتى هەموو ئاگرەكانى زەوى 
و گرنگييەكى پێسپێردراوە. لەوانەيە ئەم ئەركەى بۆيە پآ سپێرابێت چونكو ئاگر خۆى پلەوپايە

 و چاکيە.و نيشانەى پاكىتايبەتى هەيە

و AŞavan   ێى دەبێژن ئاشەوەنهەر كەسێك پەيڕەوى ئاينى خواپەرستى زەردەشتيە پ
 و پيرۆز.واتە زەردەشتى پاكلەئاوێستادا بەزەردەشت دەبێژن ئاشوزەردەشت

        KhŞathra – Vairya وئيريەــ خشەترە3

و )ووآلتى ئارەزوو( )المدينە الفاچلە( و حوكمِرانێتىو توانايى فەرمانِرەوايەتىبەماناى شاليارى
ووآلتى نەمرى ئاهورامەزدايە، ئەو سەر زەمينەى كە هەرگيز لەنێوناچێت، واتە بەهەشتى ياخود
واتە جێگەى ئاهورامەزدايە، و فراوانە، ئەو شوێنەى كە جێگەى مەزنان مەزنترەبەرين

وآلتە و كردارى لەژياندا بە شێوەيەك بێت كە پاش مردنى شياوى ژيان لەوئادەميزاد دەبێ رەفتار
 نەمرە بێت.

و تواناى فەرمانِرەوايەتى و سيفەتى هێزخشەترەوەئيريە لەجيهانى معنوى دا نيشانە
 ئاهورامەزدايە.

و پيشەسازيدا بۆ يەتو شارستانو رۆڵی كانەكان )فلزات( لەپێشخستنى ژيانى ئادەميزادنەقش
و و خاس بەكارهێنانيانو دەرهێنانى كانەكانهەموان ئاشكرايە. لەاليەكەوە پشكنين

و زانيارى تەواوى و چاودێرى كردنيان نيشانەيەكە لەنيشانەكانى توانايى بيربەفيِرۆنەدانيان
رگرييە. لەبەرئەوە و بەئادەميزاد، لەاليەكى ديكەوە كان)فلز( نيشانەى توانايى، هێز، خۆِراگرتن

)كان( پەيوەندى تەواوەتى لەتەك نيشانەى تواناييدا هەيە بۆيە نوێنەرايەتى ئەم ئەركەى خراوەتە 
 و كانەكان لەروى زەويدا.و چاودێرى هەمە جۆر بەردتپەرشو لەجيهانى مادى دا بۆتە سەرپاأل

 Spenta Armaiti  ــ سپەنتەئارمەئيتى4

 )سپەندامەند(، ئەسفەند

 و دلۆڤانىە= پاك، ئارمەئيتى= ئەوينسپەنت



و بآ و دڵفراوانىو دلۆڤانىئەم نيشانەيە)ئەمشاسپەند( لەجيهانى رۆحيدا دياردەى خۆشەويستى
 فيزى ئاهورامەزدايە.

و گشت زيندەوەرەكان لەسەر روى زەوى ئەوەيە يەكآ لەهۆكانى بەردەوام بونى ژيانى ئادەميزاد
و كارێك بكرێت كە بەهيچ شتێك پيس نەكرێت بۆئەوەى كە خاكى زەوى بە پاكى بمێنێتەوە

بتوانێت وەك دايكێكى دڵسۆز بە ميهرەبانييەوە بەرهەمەكانى خۆيمان پآ ببەخشێت، لەبەرئەوە 
و لەخۆبوردنە بۆ هەموو زيندەوەرەكان، بۆيە دەتوانين بێژين كە زەوى نمونەى خۆشەويستى

و راست، لەبەرئەوەيە ەتى خۆشەويستى يەكى پاكو سيفپەيوەندييەكى تايبەتى هەيە لەتەك نيشانە
وسەرپەرشتى زەوى پێ سپێردراوە كە بەئەركى سەرشانى لەجيهانى ماديدا چاودێرى

و سەرپەرشتى و چاودێرىو بەرەكەت بهێلێێتەوەو بە پيتهەميشە زەوى بە پاكى وهەڵسێت
سانە بدات كە خەريكى و يارمەتى ئەو کەزەوى پآ سپێردراوە كە بەئەركى سەرشانى هەڵسێت

 كشتوكاڵ كردن دەبن.

             Haurvatât ــ هەئورەتات5

و تەندروستيە، لە رروى معنوى يەوە ئەم ئەمشاسپەندە هەميشە و پوختەيىبە ماناى بآخەوشێتى
و ئاسايش بەرۆحى چاکان دەبەخشێت. چاودێرى كردنى ئاو، پيس و شادىو خۆشىخێر

و هۆشى ئادەميزادە، لەبەرئەمە پەيوەندى ی، نيشانەى بآخەوشێتى بيرو سود وەرگرتن ڵنەكردنى
و دەبێت لەتەك نيشانەى هەئورتات، بۆيە ئەم سيفەتە لەروى ماديەوە كراوە بەسەرپەرشتى ئاو

 و ژێر زەوى.چاودێرى گشت جۆرە ئاوەكانى سەر زەوى

                             Ameretât ــ ئەمرتات6

ودرەخت لەسەر و نەمرێتى ئاهورامەزدايە. گژوگيا، دارر(يە. نيشانەى هەميشەيىبە ماناى )نەم
و ناِراستەوخۆ مايەى بەردەوامبونى ژيانى زەوى نيشانەى بونى ژيانە، بە شێوەى ِراستەخۆ

و هەموو زيندەوەرێكە. لەناوچونى گژوگيا، ماناى لەناوچونى ژيانى زيندەوەرانە ئادەميزاد
و هەوڵدان بۆ گەشەپێكردنيان دەبێتـە هۆى بەردەوام بونى ارى كردنيانلەسەر زەوى، پارێزگ

ژيانى زيندەوەران. كەواتە گژوگيا پەيوندييەكى پتەوى لەتەك نەمرێتى دا هەيە، بۆيەكا 
 و كێلێگەكان.و درەختئەمشاسپەند ئەمرتات لەجيهانى ماديدا كراوە بەسەرپەرستى گژوگيا

و ەميزاد هاندراوە كە لەژيانيدا تێبكۆشێت خووِرەوشتى راستىلەپەيامى زەردەشتدا، هەميشە ئاد
و بيرخاس بێت كە بگاتە سيفەتى وپێكو رێكدروستى ئاهورايى بكاتە پيشەى خۆى، وەها پاك

و دڵفراوانى دەبێ بە تەنيا مايەى رزگارى و خۆ بەزل نەزانينخاس بيركردنەوە، خۆشەويستى
و بيرى و دەرونى پاكبووە ئارەزووى مرۆڤ، ويژدانو دروستى خۆى دابنێت. کاتێ كەراستى

و بآ فيزى كردە پيشەى خۆى، بێگومان ئەوسا دەگاتە ئەو دوو سيفەتانەى بێگەردبوو، دلۆڤانى
و نەمرێتى. هەركە ئەو سيفەتانەشى وەچنگ هێنا ديكەى ئاهورايى كە بريتين لەبێخەوشێـتى



و و لەووآلتى نەمرىى خۆيانفەيخەنە ژێر ركێو تواناي ئاهورايى دو هێزئيدى فەرمانِرەوايى
 و مەزن، لەبارەگاى ئافەريدەگار بۆ هەميشە پشوو دەدات.كيشوەرى رۆحانى خواى دانا

بە كورتى بۆ زێتر رونكردنەوەى كارتێكردنى ئەم شەش سيفەتانە بۆ سەر ژيانى ئادەميزاد،  
نە، ئادەميزاد دەبێ يەكآ لەو قۆناغا مدەتوانين شەش قۆناغ ِرەچاوبكەين، كە لەهەريەكە لە

 و لەخۆيدا پەروەردەى بكات.سيفەتانە بۆخۆى وەدەست بهێنێت

 ئەم شەش قۆناغە بريتين لە:

 قۆناغى يەکەم: بيرى خاس )وەهومەن(                                         •

و بەختيارمان هەبێت، پێش هەموو شتێك پێويستيمان بە بيرێكى بێگومان بۆئەوەى ژيانێكى خاس
 و پاك هەيە. كەوايە دەبێ خاس بيربكەينەوە.خاس

 و پاكى ))ئاشاوەهيشتا((قۆناغى دووەم: خاسترين ِراستى                                         •

و پاكى و راستى، پاكى دەرون )واتە بيركردنەوەى خاس(كىئەم قۆناغە هەوڵدانە بۆ گەيشتنە پا
 و ژينگە(دنروبەرگ، خوارواڵەت )واتە پاكى لەش، جل

 و حوكمِرانێتىقۆناغى سآيەم: توانايى فەرمانِرەوايەتى                                         •

پاك بێت، ئەوسا خەڵک  و ِرواڵەتەوەئاشكرايە هەر كەسێك خاس بيربكاتەوەو لەِروى دەرون
و و گوێى بۆ ِرادەگرن. لەتەك وەديهێنانى دوو سيفەتى بيرى خاسقسەكانى پەسەند دەكەن

و گەياندنى ئەم دوو سيفەتە تا پلەى بآخەوشێتى، ئادەميزاد دەگاتە سێهەمين و پاكێتىراستى
و بەم شێوەيەى كە و ئارەزوەكانىسيفەت يا سێيەم قۆناغ كە بريتيە لەتوانايى كۆنتِرۆڵی دەرون

 دەخوازآ ژيان دەبێتە سەر.

 قۆناغى چوارەم: خۆشەويستى "دلۆڤانى" سپەنتەئارمەئيتى/                                         •

و هەميشەيى بێت كە ئادەميزاد بتوانێت بە باشترين تواناى خۆشەويستى كاتێك دەتوانآ جێگير
و وا لەمرۆڤ بكات كە بەراستىبيرێكى خاس دەتوانآ شێو سود لەو يفەتەى پێشو بگرێت چونكو

و و هێزو توانايى دروست دەتوانآ ئادەميزاد بەسەر دەرونميهرەبانى لەتەك خەڵکدا رەفتار بكات
و خۆيشى و ئاسايش بە خەڵکى خەالت بكاتو هانى بدات بەختەوەرىئارەزوەكانى زاڵ بكات

 هان بێت.و ئەويندارى گشت خەڵکى جيسودى لێوەربگرێت

 قۆناغى پێنجەم: بآخەوشێتى )كەمال(، هەئورتات                                         •



لەم قۆناغەدا، ئيدى ئادەميزاد لەهەموو ِرويەكەوە بآخەوشە، واتە خاس بيردەكاتەوە، لەگشت 
ە و ئەويش خەڵکى خۆش دەوێت، بو راستى كردۆتە پيشە، خەڵکى خۆشيان دەوآرويەكەوە پاك

 و کۆمەڵگا.و بآفيزييەوە سود لەم سيفەتانە وەردەگرێت بۆ پێشخستنى خۆىميهرەبانى

 قۆناغى شەشەم: نەمرێتى، ئەمرتات،                                         •

دەربارەى نەمرێتى گيان )ِرەوان(، زەردەشتيەكان باوەِريانوێيە كە ِرەوان هەتاهەتايە دەمێنێو 
و پاش و نەمرەوونيشانى هەميشە زيندو هەركەسێك گەيشتە پلەى بآخەوشێتى ئيدى ناولەناوناچآ

 مردنيشى نێوى لەنێو خەڵکدا بە باشى دەمێنآ.

و زانايان دەربارەى ئەمشاسپەندان باس بڕی لەتوێژەرانوبۆچونى لێرەدا بەپێويستىدەزانم باوەرِ 
 بكەم:

 بارتلومە:

و لەو باوەِرەدايە و فەلە دادەنێتو سيفەتانە، وەك فريشتەكان لەئاينەكانى جولەكەئەم شەش نيشانە
كە چلۆن بونى ئەو فريشتانە لەو ئاينانەدا هيچ لەيەكتاپەرستێتى خوا كەم ناكاتەوە، ئاينى 

بوونى ئەمشاسپەندان لەيەكتاپەرستيەكەى كەم نابێـەوە چونكو لەگاتەكاندا ئەمە  زەردەشتيش بە
و تەنيا و باوكو پارێزگەرى گشت ياساى جيهانەوتواناى هەيەتەنيا ئاهورامەزداى دانايە كە هێز

 ئافەريدەگارێكە.

سپەند، هيچ و سيفاتى خواييە كە لەپاشاندا ناوى لێنراوە ئەمشابارتلومە دەبێژێ: ))ئەم نيشانە
و نە... جۆرە كەسێيەتييەكى تايبەتييان نەبووە، ئەمانە نە شێوەيەكى تايبەتييان هەبووە، نە ِرەنگ

و بەس، ئامۆژگارييەكانى و توانا لەخودا دايەو هێزو گەورەيىبە پێچەوانەى ئەمانە، شكۆيى
 زەردەشتيش تەنآ دەربارەى ئەو دەدوێت.((

 ميلز:

و و ئەمانە شەش نيشانەو دانايەى زەردەشت، خوايەكى تەنيايەلەو باوەِرە دايە كە خوا
و وەك فريشتەكانى و ِرووخسارى فيزێكى يان نيەو هەرگيز شێوازئاهورامەزدان سيفاتى

  و...و هەريەكە چەندين باڵيان هەيەئايينەكانى ديكە نين كە روخسارى ەفسانەيى

 مولتون، دەڵی:

و خۆمان بەوە ماندووبكەين كە ئايا بيرى ئەم ))پێويست ناكات كاتى خۆمان بە فيِرۆ بدەين
)ئەمشاسپەندان( لە )بابل(ەوە هاتۆتە ئێران ياخود لەحەوت ئاينە  حەوت يا شەش پيرۆزە نەمرە

كۆنەكانى ئارياييەكانى ناوچەكە وەرگيراوە. بەڵکو پێويستە بگەِرێينەوە سەر خودى تيۆرييەكانى 



و ئەو تيۆريانە لەو ئەفسانانەى كە پاش زەردەشت خراونەتە سەريان، پاك زەردەشت خۆى
بول بكەين كە بەگوێرەى ئەو بەلێگانەى بۆمان ماوەتەوە ناتوانين بكەينەوە. دەبێ ئەم ِراستيە قە

 بيسەلمێنين كە زەردەشت ئەم شەش ئەمشاسپەندانەى بەو شێوەيە باسكردووە((

و نە و سيفەتانە نەجيايە لەخودى ئاهورامەزدامولتون باوەِرى بەوە هەبووە كە ئەم شەش نيشانە
ەمانە سيفاتى خوايين كە بەشێك لەبوونى خۆييان لەويش كەمترن، بەڵکو بەشێكن لەخودى خوا، ئ

وێنە: وەهومەنە كە هەميشە باسى لێدەكرێت دەتوانين و دەريبخەن، بۆپآ دەدات بۆئەوەى بينوێنن
 بە بيرى خواى دابنێين.

 لومل:

و لەو باوەِرەدايە كە ئەمانە ئەمشاسپەندان بە هۆشمەندانێكى هەميشە زيندوو نەمر دەزانێت
( 81/13اتى خوايين، هەروەها دەبێژێ كە تەنانەت لەئاوێستاى تازەشدا )يشت و سيفنيشانە

ئاهورامەزدا شێوەى جۆراوجۆر بەخۆوە دەگرێت كە  - ئاهورامەزدا بەم شێوەيە باس دەكرآ
و مەزنن ــ لەم باسەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوآ كە ئەم ئەمشاسپەندانە فرە ئەمشاسپەندانى جوان
و سەربەخۆيى و بەشێكن لەو، واتە لەو كەمترن )چونكو بەشێكن لەو(نزيكن بە ئاهورامەزدا

و ئاشاى تەواويان نييە. لومل لەئاماژەكردنيدا بۆ بڕی لەسرودەكانى گاتەكان كە باسى وەهومنە
 وێنە:واى بۆچووە كە ئەمانە گشتيان سيفاتى خوايين، بۆتێدا كراوە

 ات كە يارمەتى بدات.دا هاتوە، زەردەشت داوا لەوەهومەنە دەك 3/28لە 

 دا بەهۆى وەهومنە )بيرى خاس(، زەردەشت لەخوا نزيك دەبێتەوە. 2/28لە

 وتواناى وەهومنە بدا بە اليەنكرانى،دا هاتوە، زەردەشت داوا لەخوا دەكا كە هێز 10/29لە 

و ئەندێشەى خۆيدا هەيە كەزادەى دا هاتوە، زەردەشت وەهومنەى لەبير 4/45و 8/31لە 
 مەزدايە

 دا هاتوە، ئەو کەسانەى كە گوێ بۆ ِراوێژى وەهومنە ناگرن، زەردەشت ڵيان دڵگيرە، 3/44لە 

و نەمرێتى بەهۆى وەهومنەوە بەدەست وادەى داوە كە بآخەوشێتىدا هاتوە، خوا 10/45لە 
 دێت،

دا هاتوە، ئەوانەى باوەِريان بە مەزدا هەيە بەهۆى وەهومنە دەگەنە   12/33و 6/44لە 
 و شكۆيى.ەپلەوپاي



و بەكردەوەكانى رەفتار دەكەن، خوا دا هاتوە، ئەوانەى ِرێبازى وەهومنە دەگرنەبەر 10/28
 پاداشتى راستيان پێدەدات.

دا هاتوە، خوا بەهۆى راستيەوە )ئاشا( رێگەى بيرى رەسەنى )خاس بيركردنەوە(  12-14/34
 وەهومەنەمان فێردەكات كەئەمە خۆى ئاينى رزگاربوانە.

 ا هاتوە، ِراستى )ئاشا( لەنێو سەراى وەهومنە دا دەژىد 10/30

 دا هاتوە، ئەو كەسەى راستى )ئاشا( لەباوەش نەگرێت، وەهومنەى لـآ دورە. 9/34

 دا هاتوە، راستى )ئاشا( لەو کەسانەى گوێ ِرايەڵی وەهومنە نەبن، تەرەدەبێت. 9/34

وزەردەشت داواى يارمەتى لەخوا دا هاتوە، خوا پشتوپەناى اليەنگرانى راستى )ئاشا(ن 10/29
 دەكا بۆيان.

و لەتەكيا دا هاتوە، مەزدا بەهۆى داناييەوە، راستى )ئاشا(ى ئافراند 7/29ـ  8/29ـ 8/31
 هاوبيرە.

 دا هاتوە، ئەو كەسەى ژيانى خۆى لەتەك ِراستيدا هاوجوت بكات وەك مەزداى لێدێت. 6/31

 و دەبێژێ.ەيەكى فرە سادە باسى دەكاودەكاتەوە بە شێيلومل، پاش ئەوەى ئەم بەندانە ش

و نابێ ئەمانە ببەستينەوە بە وورد دەبينەوە ئيدى دروست نييە))پاش ئەوەى خاس لەم سرودانە
و سروشتيەوە )مافوق الگبيعە(، بەڵکو ئەم سرودانە گشتيان بە شێوەيەكى كێشەى سەر

و لەهيچ يەك ِراستەوخۆ پەيوەندييان، لەتەك ژيانى ئادەميزاد دا هەيە، بە هيچ كلۆجێك
لەسرودەكانى نێو گاتاكاندا لەم بارەوە ئەم سيفەتانە وەك بونێكى سەربەخۆ يا مادى باسى 

 و سيفەتانە، سيفەتى خوايين.((مەبەست لەم نيشانە لێنەكراوە، بەڵکو لەهەموياندا

 ئالتيهم، دەبێژێ:

و سيفەتەكانى ئاهورامەزداى وەك بونێك يا كەسێيەتييەكى تايبەتى ))زەردەشت هەرگيز نيشانە
و مادى كە ِروخسارێكى تايبەتييان هەبوبێت، نێر يا مآ بن، پێشان نەداوە، بەڵکو بە شێوەيەكى 

بووەو بە هيچ جۆرێك وەك ئاينى هيندۆكان يا ئاوێستاى تازە نەبووە. ئەمانە و رۆحانييان ئاكارى
 و بەس.((و رۆحينتەنيا وەك بيرێكى ئاكارى

 ويل دورانت، لەم بارەيەوە دەبێژێ:



))زەردەشت حەوت سيفەت يا چونيەتى بۆ ئاهورامەزدا رەچاو كردووە. رووناكى، بيرى خاس، 
و نەمرێتى. بەآلم پاش خۆى )زەردەشت( چونكو خێرراستى، فەرمانِرەوايەتى، پاكێتى، 

و سيفاتانەيان بە شێوەيەكى اليەنگرەكانى )پەيڕەوانى( فێرى فرەخوايي بوبون، ئەم چونيەتيە
و فەرمانى و نێويان لێنان ئەمشاسپەندان يا )پيرۆزە نەمرەكان( كە بە دەستورمادى دەرهێنا

 دەكەن.و جيهان ئاهورامەزدا سەرپەرشتى هەموو بوون

بەم شێوەيە ئەو يەكتاپەرستيە مەزنەى كەبەهۆى دامەزرێنەرى ئەو ئاينە هاتبووە ئارا، هەروەك 
 و فرەخوايى بوو.((ئاينى فەلە دوچارى نوشوستى

 هينتس، دەبێژێ:

و بە ))... پاش زەردەشت بوو كە ئەمشاسپەندان بە نێوى )پيرۆزەنەمرەكان( نێويان لێنرا
كە لەتەك ئاهەرامەزدا دا گروپێكى حەوتانەى ئاسمانى هاتە  شێوەيەكى خوامانەند درانە قەڵەم

و بەنێوى و خراپ بوو كە لەاليەن مۆغەكانەوەئارا. ئەم كارە ناپەسەندە الدانێكى فێآلوى
زەردەشتەوە لەسەردەمى ساسانيەكاندا بآلوبۆتەوە. لەگاتەكاندا، ئاهورامەزدا بە شێوەيەكى 

و بێهاوتا لەاليەن زەردەشتەوە كراوە. خواى تاكوتەنياو يەكتا باسى لێو مەزنيەكجار گەورە
و شكۆمەنترە و لەپەيامەكەيدا فرە مەزنترو پاكە، ماناى خوا الى زەردەشتزۆر گەورە

 لەئاينەكانى ديكە((.

 اشپينگل، وينديشمان، كيگر، دەبێژن:

تەنياى ئاينى ))ئەوەى لەنێو گاتاكاندا دەستمان دەكەوێت ئەوەيە كە ئاهورامەزدا، خواى تاكو
و )هللا( لەئاينى ئيسالمدا ديارگەى هێزى يەكتايين، زەردەشتە، هەروەكو چلۆن يەهوە لەتەوراتدا

 و ئەمشاسپەندەكانى ديكە گشتيان هەريەكە سيفەتێكن لەسيفەتەكانى ئاهورمەزدا.((راستى )ئاشا(

 ئازەرگوشەسب، دەبێژێ:

و و داواى هاريكارىلەگاتاكاندا دەبێت))مەبەستى زەردەشت لەوەى كەنێوى ئەمشاسپەندەكان 
يارمەتيان لێدەكات ئەوەيە كە گەرەكى بووە نيشانەكانى خوا بۆ باوەِرپێهێنراوەكانى بە مەزدا 

دەبێژى: ))ئەى  11/34و ئەم سيفەتانەيان بۆ پەروەردەبكات، هەروەكو چلۆن لە ئاشكرا بكات
و باوەِر بەخوا، و پاكى، ئەوينتىخواى مەزن، لەژێر سايەى هێزى ئيرادە، بيرى خاس، راس

و هێزى معنوى )خشترا، وەهومنە، ئاشا، ئارمەئيتى( زێتر دەبێت((. ئەو سيفەتانە ژيانى نەمرى
 و سيفەتە تايبەتييەكانى، چوار ئەمشاسپەندە )وەهومەن، ئاشا، خەشتراو ئارمەئيتى(.لەنيشانە

 ئێزەدەكان



مان كرد، وەپێش ئەوەى باسى ئيزدەكان بكەين و ئەمشاسپەندانپاش ئەوەى باسى ئاهورامەزدا
و ئەم پێويستە هەميسان ئەم ِراستيە بخەينە پێش چاو كە هەرشتێك لەم جيهانەدا دژى خۆى هەيە

و ساڵنى دووردرێژ، لەئاينى زەردەشتدا شێوازى ئاشكراو دژايەتيە لەتەك تێپەِربونى رۆژگار
خراپيەك هەيە، هەردوو اليەنى )ئەرێتى( رۆشەنى بەخۆيەوە گرتووە. بەرامبەر هەر چاکييەك 

واقعيەتانە و موعنەوى دا بەسەر ژياندا زالێن. لەئاينى زەردەشتيدا ئەمو)نەرێتى( لەجيهانى مادى
و و جوانى باسكراوە. هەرچەن ئەمشاسپەندان بريتين لەرۆحى هەميشە زيندوزۆر بە ِراشكاوى

رامبەر ئەمانە ئەهريمەنانێك هەن كە و شادين، هەروەها بەو خۆشىنيشانەى بەختەوەرى
 و ناخۆشين.نيشانەى رۆحى شەِر خراپە

و جوانى شێكراوەتەوە. ووردىدا، باسى ئەم دوو هێزە كارايە زۆر بەيلەئاينى زەردەشت
و تاريكى و خراپە، رووناكىئاهورامەزدا لەسەرو هەموو بوونێكە، لەجيهاندا دووهێزى چاکە

 هەيە.

و سيفاتە خاسەكانە، و ئێزدەكانو هەموو ئەمشاسپەندانلەسەر spenta mainyu سپەنتەمنيۆ
يە  Angra manyu و خراپەكان ئەنگرەمينۆبەرامبەر بەو وەلەسەرو هەموو هێزە شەِرخواز

كە دژى سپەنتامينۆيە. هەر بەو شێوەيەى كە سپەنتامينو بۆ بەرەنگارى كردنى ئەهريمەن نيازى 
ەها ئەنگرەمينوش بۆ بەربەرەكانى كردنى سپەنتامينو بە شەش فريشتەى رۆحى بوو، هەرو

و ياوەرانى و يارانى ئاهورايى، هاوكارشەش دێو ياخود رۆحى خراپەى هێنايەكايە. دۆستان
و پيرۆز يا سپەنتامينو، ناويان ئەمشاسپەندان يا فريشتەكانە، شەش دێو ياخود رۆحى بيرى چاک

ونەتە ئارا پێيان و شەِرخواز كە بەهۆى ئەنگرەمينو هاتخراپە
" كە هەريەكەيان بەرامبەر يەكى لەئەمشاسپەندان  Kamarikan دەبێژرێت"كەماريكان

 و كرداريان دەكەن بەم شێوەيەى خوارەوە.و دژايەتى كاردانراون

  

 و دژى وەهومنەيە.بەماناى بيرى خراپ يا رۆحى خراپ AKamanah ــ ئاكامەنە1

 و دژى راستى )ئاشاوەهيشە(يەەربە ماناى رێ هەڵەك  Indraـ ئيندرە2

 و دژى خەشترەوەئيرەيە.و ستەمكارانەسەردەستەى خراپەكاران Saurva ـ سەئوروە3

و دژى و نافەرمانيەنيشانەى سەركێشى Nawang Haithya        ــ ناوەنگ هەئيشيە4
 سپنتەئارمەئيتييە.

و دژى و تينوێتى يەنيشانەى برسێتى Taurvi يا تەئوروى Taro mati ــ تەرومەتى5
 هەئورتاتە.



واتە و دژى ئەمرتاتەهاوكارى تەرومەتييە Zairiça       يا زەئيريچە Zairis ــ زەئيريش6
 و فەوتانە.نيشانەى مەرگ

  

كە ماناى  Yaz و لە)يەز(ەوە هاتووە(ى ئاوێستاييەYazata ئيزەد: هەمانوشەى )يەزەتە
و بە عناصرێكى ستايش كردنە )نەك پەرستن(. ئيزەد يا يەزەتە ماناى )شياوى ستايش(ە. 

و بە ياريدەرانيان دەژمێرێن. رۆحانى دەبێژرێت كە كەمێك پلەوپايەيان لەئەمشاسپەندان نزمترە
 ژمارەيان لەتەك ئەمشاسپەنداندا دەكاتە سى.

و و سودمەندزەردەشت( هەر عنصرێكى خاسلەئاينى خواپەرستى زەردەشتيدا )پاش مردنى 
 و رێزلێنانەجوان شياوى ستايشكردن

وەك: ئاگر، ئاو، باران، رۆژ، هەسارە، مانگ، خاك، با، وبڕێ دياردەى سودمەندى ديكە وەكو 
 و.....تەندروستى، سامان، خۆشى، شادى

ە خاسانە لەسەردەمى پێش زەردەشتدا لەنێو ئارياييەكاندا بۆ هەر يەكێك لەو عەناصر
چاودێركەرێكيان داناوەو تا ِرادەى پەرستن رێزيان لێگيراوە، بەآلم زەردەشت لەئاينى 

و لەنێو و لەپەيامە نەمرەكەى خۆيدا، ئاهورامەزداى تەنيا بەشياوى پەرستن داناوەخواپەرستيدا
وە، و چاودێريكەرانى عناصرى چاکە باسێك نەكراگاتاكاندا بەهيچ جۆرێك دەربارەى ئيزەدەكان

و پەرستنى ئەو گشت ئەو شتانەى پياوە ئايينيە كۆنەكان پێى هەلێدەستان وەك قوربانى كردن
عناصرانە، هەمويانى قەدەغە كردووەو بەكارێكى نالەبارى زانيوە. باشترين بەڵگە بۆ 

و ئيزەدەكان تەنيا بريتين لەسيفەتێك سەلماندنى ئەوەى كە هەريەكە لەئەمشاسپەندەكان
ئاهورامەزدا، وهەرگيز لەريزى ئەودا دانەنراون ئەوەيە كە بۆ يەكجاريش بێت لەسيفەتەكانى 

 هيچ كاميان وەك ئافەريدەگار باسيان لێنەكراوە.

ئاوێستادا )جگە لەگاتاكان( وەپاش سەردەمى خودى زەردەشت،  ديكەى بەآلم لەبەشەكانى
و پلەى انە جێگەدوبارە ئەم ئيزەدەچاودێركەرانە بە شێوەيەكى دەستكارى كراوەو وەستاي

تايبەتييان بۆ دانرايەوە بەآلم تەنيا بە يەك جياوازى ئەويش ئەوەبوو كە نەدەپەرستران بەڵکو 
 و باسكردن بن.و پيرۆزيان داناون كەوا شياوى رێزتەنآ بە عناصرى چاک

و ئەوەى شايانى باسە ئەوەيە كە تا سەردەمى هەخامەنشييەكان بۆ هيچ يەكێك لەم ئەمشاسپەند
ەدانە هەيكەل دانەِرێژرابوو بۆ يەکەمين جار لەسەردەمى ئەردەشيرى هەخامەنشى هەيكەل ئيز

 بو ئاناهيد دروست كراوە.

مانك جى نوشيروان جى دڤاال لەكتێبى )خداشناسى زردشت، از باستانى ترين زمان تاكنون( 
 دەبێژێ: 138ل 



ەدوو گروپ دابەش دەكرێن، لەكتێبەكانى ئاوێستادا، ئيزەدەكان بەگوێرەی ئەركى سەرشانيان ب
 يەكێكيان ئيزەدە رۆحانييەكان يان معنويەكانن، ئەوى ديكەيان ئيزەدە ماديەكان يا دنياييەكانن:

 ئەو ئيزەدانەى نوێنەر يا )بريكارى(ى يەكآ لەسيفەتە معنوى يەكانن بريتين لە: 

  

 بريكارى زانيارى خوايي                                  دين، چيستى، سروش

 و دروستىبريكارى ِراستى        مهر )ميترا(، رەشن، ئەشتاد، ئەرد رسانستات

 بريكارى سەركەوتن بەسەر دوژمنان                                    وەرترغنە )بەهرام(

و و خۆشىبرێكارێتى بەختەوەرى                                             رامن )رام(
 شادومانى

 و بەخشين.....بريكارى دەستبآلوى                                            رەتە )رادى(

 و ئاسايشبريكارى ئاشتى                                                  ئاخشتى

 وتەی پيرۆز، نزا.....بريكارى                             مانترەسپەند، دەهمەئافريتى

 و دەواودەرمانبريكارىتەندروستى                         دامواش ئوپەمن، ئيريامن، هوم

 و دەوڵەمەندىو سامانبريكارى دارايى                                ونگهوئى، پارەندىئەشى

 و ِرەشەوواڵخوماآلتبريكارى مەر                             درواسپ، گى ئوش ئورون

  

 ئەو ئيزەدانەى كە نوێنەر يا بريكارى يەكآ لەكارەكانى جيهانين بريتين لە:

 وكاريەتى گشت هۆكانى رووناكىبري                            خۆر، مانگ، ئاسمان، ئوشە

 هەسارەكانى ئاسمانين                      تشتر، وننت، ستەويس، هپتورنگ

 بريكارى هەوايە                                           وايو )با، هەوا(

 بريكارى ئاگرەكانن                              ئازەر )ئاگر(، نيروسنگ=



 = بريكارى ئاوەكان           ئاهورانى ئەردەويسورئەناهيد، ئەپم نەپات،

 بريكارى زەوييە                                                      رام

  

ودرێژى باسى لەكتێبى )خردە ئاوێستا( كە يەكێكە لە پێنج بەشەكانى ئاوێستاى نوێ، بەدوور
ا زۆر بەكورتى پوختەيەك لەهەريەكە لەئيزەدەكان باس ئيزەدەكان دەكات. لێرەد 30هەر سى

 و....وێردانەى كە لەكاتى تايبەتيى دا بۆيان دەخوێننوو نيانيشو ئەو نزادەكەين، ئيشوكاريان

 ئيزەدى دەئنا )دين(:

و ئەحكامى خودايى و بەدەگمەن لەئاوێستادا ناوى لێبراوە، بريكاريەتى ئايينئەم ئيزەدە زۆر كەم
ردراوە. هەرچەندە ئەم ئيزەدە )يەشت(ێكى تايبەتى خۆى هەيە بەآلم زێتر باسى ئيزەدى پێ سپێ
و زانياريە، دەكات. لەهەموو شوێنێكى )دين يەشت( واتا )چيستى( كە بريكارى زانستهاورێي

 ناوى ئيزەدى )دين( هاوجووت لەتەك ئيزەدەى )چيستى( دايە.

 ئيزدى چيستى )يا ئيزەدى زانست(:

و زانيارى پآ سپێردراوە، بە پێچەوانەى ناوى ئيزەدەى )دەئنا(، ئەم ئيزدە كە بريكاريەتى زانست
 لەئاوێستادا فرە باسى لـێكراوە.

 لە)يەشت(ى تايبەت بە چيستى يا )دين(دەبێژێ:

 :1بەندى 

و ستايشى راستترين زانيارى ئافەريدەگارى پيرۆز دەكەين، كە رێگەى چاکيمان پيشان دەدات
 و رێبەرێتى ئادەميزاد دەكا بۆ پەيڕەوكردن لەئاينى خاسى مەزدايى.رێگەى راستيمان دەبێتبە 

 زەردەشت بەم شێوەيە ستايشى )چيستى( كردووە: :2بەندى 

))ئەى ِراستترين زانيارى مەزدا ئافەريدەگارى پيرۆز، ئەگەركو لەپێش منەوەيەت، چاوەِرێم 
 گە.((و ئەگەر لەپاشمەوەيەت پێم ببكە پێت بگەم

 :3بەندى 



و و هەموو رێگاكان بمانگەيەننە ئامانجو ئاسايش وەربگرين))با بەهۆى تۆوە بەهرە لەئاشتى
و بێشەكاندا و بتوانين لەنێو دارستانو ئاسان دروست بكرێتو كێوەكاندا رێگەى باشلەنێو شاخ

 اسانى تێپەِربن.((و لەو رووبارانەى كە كەشتى پيادا دەِروات بتوانين بە ئبەبێشى تێپەِرين

 :13بەندى 

و و تەندروستى لەش))لەو زانستەى كە مەزدا ئافراندويەتى، هێزى پآ، بيستنى گوێ، بينايى چاو
 تەمەنى درێژ، زێدە بكرێت.((

 :دى سروشەئیز

سروش يەكێكە لەئيزەدە گەورەكانى ئاينى خواپەرستى زەردەشتى. ئەم ئيزەدە، ئيزەدى گوێ 
وپايەكى بەرزى بۆ دانراوە سروش نيشانەى گوێ و لەگاتاكاندا پلەرييەو فەرمانبەرداِرايەڵی

و خەڵکى فێرى ئەم خووِرەوشتە و فەرمانبەردارى بآچونوچەراى ئاهورامەزدايەِرايەلێێتى
و جوت يەك بوون لەتەك ئەمشاسپەندەكاندا. وپايەى دەگاتە هاوشاندەكات. لەهەندێ شوێندا پلە
باآلى هەيە لەداوەرى كردنى رۆحى مردواندا ـ سروش بەرەبەرە  لەرۆژى پەسآلن دا رۆلێێكى

لەئاينى زەردەشتدا وەك فريشتەى )وەحى( رەچاوكراوەو هەروەك جوبرەئيل لەئاينى ئيسالمدا 
 بەراورد دەكرێت. سروش ئيلهام بەخشى گاتاكان بووە بۆ زەردەشت.

 )مهر(  Mitra               ئيزەدى ميترا                                         •

و هەر لەكۆنەوە )واتە پێش زەردەشت(، ميترا يەكآ بووە لەخوا گەورەكانى ئارياييەكان )هيند
و لە)كاپاتوكا( ساڵ پ. ز  1400ئێرانييەكان(. نووسينى سەر تاشەبەردێك كە دەگەرێتەوە بۆ 

ە كراوە. لەئاينى زەردەشتيدا لە )ئاسياى بچكۆلە( دۆزراوەتەوە، بۆ يەکەمين جار باسى ئەم خواي
 وپايەى لەدەست داوە تا ئيزەد كەمكراوەتەوە.پلە

و و پەيمانە، اليەنى سروشتىو جەنگاوەرىو دالوەرىو دڵرىميترا )مهر( ئيزەدى راستى
رەوشت لەاليەنەكانى ديكە هەستى زێتر پێدەكرێت بۆيە زێتر سەرنجى خەڵکى ِراكێشاوە. بە 

و خراپەكاران هەر لەم جيهانى مادى و سزاى خاسانميترا )مهر( پاداشفەرمانى ئاهورامەزدا 
و درۆ و پشتيوانى ئەو کەسانەيە كە پەيمانشكێن نينيەدا، دەداتەوە. مهر لەئاوێستادا پارێزگار

ناكەن، لەِروى ماديەوە ئيزەدى )مهر( سەرپەرشتى رووناكيە، ئاهورامەزدا ئافراندويەتى 
بەختەوەرى ئادەميزاد بێت، لەبەرئەوە هەرگيز چاوى ناچێتە خەو  وبۆئەوەى پاسەوانى خۆشى

و پەيوەندى و خۆشەويستىو بێدارە. مهر ماناي ديكەشى هەيەئەويش پەيمان ِراگرێتى
 و مرۆڤ دۆستييە.دۆستايەتى

 دا دەبێژێ: 2لە)مهريشت( بەندى 



و خاپوور دەكات. ئەو نوێراوآلتو پەيمان شكێنى بەدكار هەموو))ئەى ئەسپەنتمان، بآبەلێێن
و كردەيان وەك ( گيرۆدەدەبن22جۆرە کەسانە بە ئەندازەى، سەد كەسن كە بەگوناهى )كەيزە

 بكوژى مرۆيەكى پاك دينە.

و  تك درۆزنێك بەستبێتئەى ئەسپەنتمان، نەكەيت هەرگيز پەيمان بشكێنى، نە پەيمانێك كە لەتە
و نابێ ڵی نە پەيمانێك كە لەتەك ِراستگۆيەكدا بەستبێتت، چونكە هەردووكى هەر پەيمانە

 پاشگەزبيتەوە.

 (: دەبێژێ:63و 48هەروەها لە )مهريشت بەندى  

و بێهێز و پەيمان شكێنن، دەبڕێ، قاچيان سست))مهر هێز لەبازوى ئەو کەسانەى درۆدەكەن
 و گوێيان دەبڕێت.((و بيستن لەچاوو تواناى بينايىو هێزدەكات

ئيزەدى )مهر( نيايشێكى تايبەتى هەيە كە لەاليەن زەردەشتييەكان لەشەو رۆژێكدا سێجار 
ووردبينە. وو كاتى ئێوارە(. )مهر( دادوەرێكى ِراستدەخوێنرێتەوە )سەرلەبەيانى، نيوەڕۆ

بەگوێرەى باوەِرى زەردەشتيەكان كەسێك كە دەمرێت، سەرلەبەيانى رۆژى چوارەمى پاش 
مردنى، رۆحى ئەوكەسە لەنيزيك پردى چينوت )صراط( بەرامبەر بە دادگايەك ئامادە دەبێت، 

دادگايى كردنى رۆح، چارەنووسى  يەکەمين دادوەرى ئەو دادگايە ئيزەدەى )مهر(ە كە پاش
 ئاشكرا دەبێت.

 دەقى ئاوێستايى نيايشى )مهر( بەمجۆرەيە:

))ستايشى )مهر( دەكەم كە دروستكراوى ئاهورامەزدايە، لەبۆ خۆش وەش كردنى 
و و خاسترين جۆرى نوێژەكان ستايشى دەكەم، سەركەوتنئاهورامەزدا، بە باشترين شێوە

و، وداوەرى و ناوبانگى بۆ ئيزدەى )مهر( دەخوازم، ئەو ئيزەدەى كە )مينوى(يەسەرفرازى
و خاوەنى دەشتودەرى بەرينە }مەبەست ەهەزار چاوى هەيەو دو هەزار گوێرۆژى پەسالنە
وتە وو هيچ شتێك لەكردارو گوێ سوكەو دەهەزار چاو ئەوەيە كە زۆر دوربينەلەهەزار گوێ
و ساڵوو و ئاگادارى هەموو شتێكە{. ستايش دەكەم ئيزەدى )مهر(، ستايش دەكەمڵی گوم نابێت

و سەوزەاڵنيەكانى كە لەوەِرگا ،23تى بەرينەدرود دەنێرم بۆ ئيزەدێك كە خاوەەنى دەش
و ئاسايش بەخشە، ستايشم پێشكەش بەو ئيزەدەى كە پارێزگەرى لەسەرروى زەوى ئارام بەخش

ر چاوەوە دورترين و پتەوە، بە هەزاوتەكانە، خاسيەكانى لەژمارە بەدەرن، باآلبەرزراستترين
وآلتى داوە، ە، هەروەك نگيمێكى زێرين دەورەىوو بێخەجێگەى دور دەبينێت، هەميشە بێدارە

و والتو نزمييەكانى نێوو لەهەموو شوێنكدا هەيە، لەبەرزىپارێزگەرى پەيمانەكانە، هەميشە
ەى كە و هەروەها ئەو ئاهورامەزنە بآهاوتايدەرەوەى دا، ستايش دەكەم ئيزەدى)مهر(

دروستكەرێتى، بە هەموو گيانم ستايش دەكەم ئەو ئيزەدەى كە شكۆمەندە، ستايش دەكەم ئەو 
و پارێزگەرى سەر و سەوزەاڵنى بەرينە، كە ئاسايش بەخشئيزەدەى كە خاوەنى دەشت
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و هەرگيز فريو ناخوات. و بەهێزەو جوانزەويمانە. ئيزەدى )مهر( ستايش دەكەم كە باآل بەرز
و و تەندروستىەم ئەم بەخشينانەى ئاهورامەزدا بۆمان دەرەخسێنێت: ئازادىستايش دەك
و دلۆ گيانمەوە ستايشى ئەو ئيزەدە و تواناو دادوەرى كردن. بە هەموو هێزو پاكىسەركەوتن

و سودبەخشترينە، بە سرودى دڵگوشا كە لەكانگەى دڵەوە هەلێقوآلوەو دەكەم كە بەهێزترين
انى ئاينى بووە، ئەمە گشتى بۆ ئيزەدى )مهر( كە خاوەنى دەشتى بەرينە. وتەكئاوێتەى باشترين

و ستايشگەرانەى خەڵکە، پاداشى مەزدا ئاهورايە كە ئاگادارى هەموو كردارى راستين
و ستايشيان بۆ و پياونەى كە پارێزگارى لەشێوەو رەوشەكانى ئاينى دەكەنئاهورايى بۆ ئەو ژن

 و لەكانگەى دڵيانەوە بێت.((ىو دروستئيزەدى )مهر( بەراستى

 Rasnu                  ئيزەدى رەشن يا رەشنو                                         •

و )سروش( دا پێكەوە ئيزەدى دادگەرێتيە، لەئاوێستادا ئەم ئيزەدە لەتەك ئيزەدى )مهر( 
و لەرۆژى پەسآلندا هەرسێكيان بەيەكەوە داوەرى رۆحى مردوان دەكەن. ئەم ئيزەدە باسدەكرێن

 و جەردەكانە.دوژمنى سەرسەختى دز

 دەبێژێ: 8و7لە ))رەشن يەشت(دا بەندى 

دوربين ترى، ئەى رەشن كە لەهەموان زێتر وەاڵمى ئەوانە ))ئەى رەشن كە لەهەموان 
و جەردەكان و فريايان دەكەويت، ئەى رەشن كە لەهەموان پتر دزدەدەيتەوە كە گلەيى يان هەيە

وتونا دەكەيت.... ئەگەر ِرەنجاو نەبيت، خاستر ئاواتى مرۆڤ وەدى دەهێنيت، خاستر تەفر
 .((.و دزو جەردە لەناو دەبەيتدەست دەوشێنى

و كردارە، و ئاگادارى گشت كارئيزەدى رەشن لەهەموو شوێنكدا ئامادەيە، چاوى لەهەموو شتێكە
 و لەهەموو شوێنێكدا هەيە.و دادگەرێتى هەميشەئەمە ماناى ئەوەيە كە داد

 ئيزەدى ئەشتاد )ئەرشتات(:                                         •

و )رەشن(دا پێكەوە داوەرى تەك ئيزەدى )مهر( و)سروش(ئەم ئيزەدە بريكارى راستيە، لە
 و نيعمەتە.رۆحى مردوان دەكەن. لەجيهانى مادى دا بەخشەندەى خۆشى

 Arta ئيزەدى ئەرت )ئەرد(:                                         •

و مەتلەئاينى خواپەرستى زەردەشتيدا، ئەم ئيزەدە، ئيزەدى دادگەرى، بەخشين، سەروەت، نيع
و دروست و كۆشش بن بە شێوەيەكى راستتوانايييە. ئەرت خەڵک هاندەدات كە خەريكى كار

و و پالێپشتى ئەو جۆرە سامانو سەروەت. هەروەها ئەم ئيزەدە پارێزەربۆ بەدەستهێنانى سامان
انێك و سامو دروستەوە بەدەست هاتووە. كەوايە ئەرت بريتيە لەدادتواناييەيە كە لەِرێگەى راست



و و دروستيەوە وەدەست هاتبآ، لەراستيدا ستايشى ئەم ئيزەدە، ستايشى راستىكە بەهۆى راستى
 ويستو خواستى ئاهورامەزدايە.و دروستىو راستىدروستيە

 ئيزەدى وەرترغنە )بەهرام(: ئيزەدى سەركەوتن بەسەر دوژمندا.                                         •

و ئێرانيەكانى پێش زەردەشت بووە. ئەم ئيزەدە ئيزەدى انى سەردەمى هينديەكآ لەئيزەدەك
و جەنگ دژى خراپە، وشۆرِ سەركەوتنە بەسەر دوژمناندا. لەبەرئەوەى لەسەردەمى كۆندا شەرِ 

يەكێك لەگرنگترين ئەركەكانى سەرشانى مرۆ بووە بۆيەكا ئەم ئيزەدە بايەخێكى زۆرى پێدراوە. 
وێستادا، ئەم ئيزەدە هاوپەيمانە لەتەك ئيزەدى )مهر(و)رەشەن(. بەم لەهەندێ لەبەشەكانى ئا

و رێز شێوەيە خەڵکى فێرى ئەوە دەكات كە )سەركەوتن( دەبێ شان بەشانى )دادگەرێتى(
لەپەيمانگرتن بێت بۆئەوەى لەئاكامدا بآلوكردنەوەو گەشەپێكردنى ئاكارى مرۆڤايەتى خۆى 

 کۆمەڵگادا، بنوێنى. و بەختەوەرىو خۆشىلەئاشتى، برايەتى

 و ئارامييە.ئيزەدى رامن )رام(: ئيزەدى بەختيارى، شادى                                         •

و شادومانى ژيانە، ژيانى مادى نە ژيانى پاش مردن، ژيانێك كە لەسەر زەوى ئيزەدى چاالكى
چاک، باخى پِر لەدرەختى و بەرهەمى و بەرەكەتبێت وەك خانويەكى باش، لەوەرگاى بە پيت

 بەردار.

 و ەست بآلوىئيزەدى رەتە )راد(، ئيزەدى بەخشين                                         •

ئەم ئيزەدە هەر لەمێژەوە لەتەك سپەنتە ئەرمەئيتى ياخود )خۆشەويستى پاكو بآخەوش( بە 
و داماواو هەژارانن، ەتانو يارمەتيدانى بآدەرو بەخشينو دلۆڤانىجووت بريكارى دڵسۆزى

 ستايش كراون.

 دەبێژێ: 14بەندى  68لەيەسناى 

و و پياوانى خاسو هەلێبژاردە لەئاهورامەزدا دەخوازين بۆ هەموو ژنان))بە پێشكەشييەكى خاس
 و لەش ساغى((.و بەرەكەت، تەندروستىو بەپيتوو مێرگى خاسو ئارامى، لەوەرگاپاك، شادى

و معنوى داوا ۆى ئەم ئيزەدەوە لەئاهورامەزدا هەمە جۆرە بەخشينێكى مادىلەم يەسنايەدا، بەه
و يارمەتى تەنآ بەهۆى پارەوە ئەنجام دەكرێت. ئەوەى شايانى باسە لێرەدا ئەوەيە كە بەخشين

و فەرماندراوە كە بەسآ رێگە يا نادرێت، بەڵکو هەروەكو چەندين جار لەئاوێستادا باسكراوە
و وتەوو دڵرى لەرێگەى بيرو بەخشينو دەبێژێ جوامێرىام بدرێترەوش دەتوانرێت ئەنج

و پەندى خاس ياخود كردارى باش و ئامۆژگارىواتە بەهۆى بيرى خاس يا زمانى خۆشكردار
 و هەژاران بدرێت.دەتوانرآ ياريدەى لێقەوماوان



 و ئاسايشو هێمنايەتىىئيزەدى ئاخشتى: بريكارى ئاشت                                         •

و هێمنايەتى هەميشە لەتەك خاس بيركردنەوەو خێرخوازى دايە، بۆيە ئەم ئاشتى
و و پێكەوە ِرى خۆشكەرەوەى ئاشتىئاوێستادا هەميشە هاوِرآ لەتەك وەهومەنەدايە لە ئيزەدە،
 بۆ ئادەميزاد. نئاسايش

وآلتەدا، و لەمدا هەر خوا پەرستێك لەخوا داوا دەكات كە لەم ژيانەدا 5بەندى  60لەيەسناى 
و ، جوامێرىوشۆرِ و بەِرەالييدا سەركەوێت، ئاشتى بەسەر شەرِ فەرمانبەرى بەسەر نا فەرمانى

و لوت و دەست قوچاوى، رۆح سوكى بەسەر رۆح زلێتىو چروكىبەخشەندەيى بەسەر رژدى
و پاكى بەسەر ناپاكيدا سەركەوێت ـ. لەزۆر شوێندا بەرزيتى زالێ بێت، راستى بەسەر درۆدا

 و هێمنايەتى كراوە.و ئاسايشلەئيزەدى )مهر(يش داواى ئاشتى

 ئيزەدى مانترە سپەنتە                                         •

وتەی پيرۆز )كالم مقدس( هاتووە. مانترە بە ووشەى مانترە سپەنتە، لەئاوێستادا زێتر بە ماناى
و نزا الى خەڵکى فرە بەهێز وێردە. هەر لەكۆنەوە باوەِر بە دوعاوو نزاتەنيايى بەماناى دوعا

غەلوغەش  و بآوو نزا بە باوەِرێكى پتەو تا ئێستاش زۆر كەس لەو باوەِرەدان گەر دوعابووە
 و دەتوانآ هەموو بە آليەك لەئادەميزاد دوربخاتەوە.بێت ئەوا زۆرچاک گيرادەبێ

لەنێو گاتەكاندا دەربارەى ئەم ئيزەدە زۆر باس نەكراوە، تەنيا وەك ئيزەدى، ))وتەی پيرۆز( 
 وگيان دابين بكات.ناسێنراوە كە دەتوانآ سەالمەتى لەش

تە ئەركێكى ديكەى خراوەتە سەرشان كە بريتيە لەوەى لەئاوێستاى نوێدا، ئيزەدى مانترە سپەن
و ئاينى پاكەوە خەرێكى و بيرى خاسو بەياريدەى باوەرِ وێردەوەوو نزاوبەهۆى دوعا

و و هۆكانى ئازاروو جادو سيحرو زيانبەخشو گيانە. بيرى خراپتيماركردنى نەخۆشى لەش
 نەخۆشى بەهۆى ئەم ئيزەدەوە لەناودەچێت.

 دەبێژێ: 22ونديداد بەشى بىلەكتێ 

وتەی پيرۆز )مانترە سپەنتە(، تيمارم بكە، نەخۆشيم لێوەدوربخە، پێويستيەكانم وەديبهێنە، ))ئەى
 و تەندروستيم بدەرآ((.و تواناهێز

 ئيزەدى داموئيش ئوپەمەنە، ئيريامەن )بريكارى تەندروستى(                                         •

و كەسێك بيەوێت ئازارى بدات و خاس كردار ئەگەر توشى تەنگوچەڵەمە بێتاكدينمرۆيەكى پ
 .0و يارمەتى دەدات.يا بيكوژێت، ئەم ئيزەدە بەهاريكارى ئەمشاسپەند )مهر( دەگاتە فرياى



و و ــ ئێران. لە )ودا(كاندا ئيزەدى دۆستىئەم ئيزەدە يەكێكە لەو ئيزەدە هاوبەشانەى نێوان هيند
و رەسمى ژن خواستن بانگەوازى لێدەكرێت. لەئاوێستادا لەكاتى وەديهێنانى ِرى هاودڵييە،

 لەبڕێ لەنووسينەكاندا نيشانەى دەرمانبەخشى پێدراوە.

 دەبێژێ: 20تا 2بەندى  22لەوەنديداد بەشى 

 و چاک دروست كرد.و خۆشئاهورامەزدا ئەم جيهانەى زۆر جوان

و و بەآلو نۆ جۆر دەردو نەوەدو نوسەدهەزار بەآلم ئەنگرەمينو )بيرى خراپ( نەوەدونۆ
و گشت زيندەورانى ديكە و وەديهێنا، ئاهورامەزدا )ئيريامەن(ى راسپارد كە ئادەميزادناخۆشى

و سارێژى برينەكانيان بكات، و دەرمانى دەرديان بۆ ئامادەكالەم بارە ناخۆشە رزگاربكات
و و بەهۆى پاكوتەميزييەوەو دوعاو داودەرمانو بەهۆى گژوگياى خروسكىئەميش زۆر بە پەلە

 ودەردەكانيان.ونزا كەوتە سارێژكردنى نەخۆشى

 ئيزەدى هوم                                         •

ئيزەدى هوم، ئيزەدى دورخەرەوەى مەرگە، ئيزەدى توانايى، كامرەوايى، زانايى، 
 و....هونەرمەندى، جوانى

و ئازايەتى، تەندروستى، و زانيارى، زاتدەميزاد دەبەخشێ: هۆشهوم، ئەم شتانە بە ئا
و زالێبون بەسەر بەختيارى، خۆشبەختى، هێزو تواناى لەش، فەرمانبەرێتى، سەركەوتن

و خراپەكاران... هوم زانيارى دەبەخشێ بە عەودااڵنى زانست، هاوسەرى خاس بۆ ستەمكاران
و بەهشت ئامادە دەكات بۆ مرۆى بۆ ژنانى خاس كيژانى پاك هەڵدەبژێرێ، مندااڵنى بە ئەمەك

 و دروست كردار.راست

 دەبێژێ: 28بەندى  9يەسناى 

و بيريان ئالۆزدەكات، توانايى بينايى لەچاويان و پێى بەدكاران دەبڕێت))هوم هێزوتوانا لەدەست
 دەبڕێ، مرۆى خاس كردار بەرامبەر كردارخراپان دەپارێزێ.((

 و دەوڵەمەندىو سامانو نگهوئى: بريكارى دارايىئيزەدى ئەشى       •

و دارايى دەژمێرێت. ئەم ئيزەدە ئەركى و نگهوئى بە پارێزەرى سامانلەِروى مادييەوە، ئەشى
و مەِروماآلت زيادبكات، سەرشانى ئەوەيە كە هەمبارەكان پِر لەدانەوێڵە بكات، ِرەشەوواڵخ

 ت.و شار ئاوەدان بكاو گوندمالێ

 ئيزەدى پارەندى                                         •



و و دارايىو نگهوئيە كە بەخشەندەى سامانو هاوكارى ئيزەدى ئەشىئەم ئيزەدى پاريدەدەر
 و تواناى كاركردنە بەستايشگەرەكانى.هێز

))بريكارى ئاژەڵی       Geus               ئيزەدى دراوسپ يا گيئوش                                         •
 بەسود((

و ئەو و پاڵەوانانئەم ئيزەدە پارێزگەرى ئاژەڵی سودمەندە، هەروەها پالێپشتى مرۆڤى خاس
و خۆشى خەڵکدا تێدەكۆشن ))ستايش دەكەين)دراوسپ(ى توانا كە قارەمانانەيە كە لەِرێى خێر

و سەالمەتى بە تەندروستىو ِرەشەوواڵخ وماآلتئافەريدەى مەزدايە، كەسێك مەرِ 
راواڵخدەگرێ. كەسێك كە تەندروستى بە دۆستان دەبەخشێ، كەسێك كە تەندروستى دەدات بە 

 زارۆڵەكان...((.

ئەو ئيزەدانەى تا ئێستا باسمان لێكردن بريتين لەو ئيزەدانەى لەگروپى ئيزەدە )معنوى(يەكانن. 
 گروپى دوهەم ئيزدە مادييەكانن كە بريتين لەمانە:

 ئيزەدى هۆرخشتيە )ئيزەدى خۆر(                                         •

و لەسەرانسەرى جيهانيشدا هەر لەدێرزەمانەوە پلەوپايەكى تايبەتى هەبووە، لەنێو ئارياييەكاندا 
و پايەبەرز، نەمر، و ئەم سيفەتانەى لێنراوە: شكۆمەندلەئاوێستادا فرە بەرێزەوە تەماشاى كراوە

ەوەى هەموو شتێك، ئەسپى توندِرەو)بۆيە سيفەتى ئەسپى توندِرەوى لێنراوە چونكە لەو پاك كەر
و لەبەرئەوەى تيرۆژى خۆريش زۆر سەردەمەدا ئەسپ بەوە بەنێوبانگ بووە كە توندِرەو بووە

بە خێرايى رێگە دەبڕێ، ئەم سيفەتەى لێنراوە(. لەنێو ئارياييەكانى پێش سەردەمى زەردەشتدا، 
نێو سامييەكانيشدا پەرستنى خۆر باوبووە. لەپاشاندا لەئاينى زەردەشتدا وەك هەروەها لە

لێدەگيرآ، رۆژانە سێجار  تايبەتى و ستايشتێكىئيزەدێكى ئافەريدەى ئاهورامەزدا رێزى لێگيراوە
و لەكاتى ستايشى خۆر دەگيرآ: كاتى هەلێهاتنى خۆر، كاتێك كە دەگاتە نيوەى ئاسمان)نيوەڕۆ(

 ئاوابونيدا.

و رێزيان لێدەگيرآ. لەئاوێستاى نوێدا ئەوشتانەى كە بەپيرۆز دەژمێردرێن، ستايشيان لێكراوە
تاى نوێ ستايشت لە)خۆر، مانگ، مهر، لەكتێبى)خردە اوستا( كەبەشێكە لەپێنج بەشەكانى ئاوێس

 ئاو، ئاگر( كراوەو بۆ هەريەكيان ئيزەدێكى تايبەتى دانراوە.

 دەقى ستايشى خۆر لەئاوێستادا بەمجۆرەيە:

وكردارى وتەوو سەركەوتوبێت خۆرى درەخشان، خۆرى نەمر، خۆرى تيژِرەو، بە بير))پيرۆز
و ستايشى دەكەم. ئەى ئاهورامەزدا، ستايشى خۆرى درەوشە تيژِرەو خاسەوە ِروودەكەمە خۆر

دەكەم كە تۆ ئافراندوتە. ستايشى هەموو ئێوە دەكەم ئەى ئەمشامسپەندان كە هەر وەك خۆر 
ەندن. ئەز پەيڕەوى رێبازى ئاهورامەزدام كە دروەشينەوەى خۆر لەِرووناكى و شكۆممەزن



و رسواكەرى ئەنگرەمينوم، ئەمەيە رێگەى خواپەرستان، ئەو ئەوەوەيە، ئەز تێكشكێنەر
 و كردەوەى خاس فێردەكات.رێگەيەى كە بيرى خاس، وتەی خاس

و لەشم، و ِرەوانگيانو كردەوەى خاس بەهەموو ئەمنم ستايشگەرى بيرى خاس، وتەی خاس
و لەشم دوورى و ِرەوانو كردەوەى خراپ بەهەموو گيانئەز، لەبيرى خراپ، وتەی خراپ

و و ستايشتان بۆ دەكەم بۆ ئێوە ئەى ئەمشاسپەنداندەكەم. ئێستا ئيدى سرودتان بۆ دەچرێنم
كەم و كردەوەى خاستان پێشكەش دەكەم. ئاهورامەزدا دەپەرستم. ستايشت دەوتەوبير

و ئيزەدى )مهر( كە خاوەنى دەشتودەرى فراوانە، وخۆرى تيژِرەوى ئەمشاسپەندان
ِرەوانى پاكى )كيومەرس( كە يەکەمين ئادەميزادە ستايشت دەكەم، وەستايشتى من بوێ ودرەخشان
و لەپاشاندا دەبن. رێگەى و هەنو پاكانەى كە بوونو بۆ گشت ئەو ئافەريدە خاسزەردەشت

وتوانايە، ئەى مەزداى مەزن، ژاردووە، رێگەى بيرى خاس، ئەو رێگە بەهێزِراستيم هەلێب
و لەئاكامدا يارمەتيم بدە. ئێستا لەبەر رۆشنايى ئەم هەلێبژاردنەمدا، ژيانێكى خاسم پێببەخشە

ئێستا ئيدى هەردوو دەستم بەرەو ِرووى خۆر بەرزدەكەمەوە، ئەو خۆرەى لەهەموان 
 و دەبێژم:ود ستايشى دەكەم، سرودى بۆ دەنێرمو بە چراندنى سرودەرەخشانترە

و تيژِرەو كە خاوەنى دەشتودەرى فراوانە، ستايشى و هەميشە زيندوستايشى دەكەم خۆرى نەمر
و و دەهەزار چاوە، بآخەوو خاوەنىهەزار گوێو درەخشانە، بەنێوبانگخۆر دەكەم كە زێِرين

اوتيژە، ئاهورامەزدا لەنێو هەموو و چووآلتانە، چاو جوانهەميشە بێدارە، شاى گشت
و ئەو ئيزەدەكاندا ئەوى لەهەموان درەخشانتر ئافراندووە. با ياريدەدەرى ئێمەبن، ئاهورامەزدا

تيرۆژە نەمرەى. ستايشت دەكەم )تيشتەر( ئەستێرەى باران، كە پێشاهەنگى خۆرە لەئاسماندا، 
 و درەخشانە.و شكۆمەندكە چاوتيژ

و هەروەها دەگەل ئەو هەسارانەى كەلەدەوروبەريدانستايشى)تيشتەر( دەكەم 
 ئەستێرەى)وەنەنيت( كەمەزدا ئافراندوويەتى.

ستايشگەرى ئاسمانى بآپايانم، ستايشى پاكى دەكەم، ستايشى زانست دەكەم كە مەزدا پێى داوين، 
و هەموو و رۆحانييەكانستايشكەرى ئاينى خواپەرستيم، ستايشى دەكەم گشت ئيزەدە معنوى

و رەوانى خۆم ستايشت دەكەم دەگەل گشت رەوانە پاكەكان، زەدەكانى مادى ئەم جيهانە، رۆحئي
ۆرە نەمرە تيژِرەوەم، خ ۆرە نەمرە درەخشانە تيژِرەوە. ستايشكەرى ئەوخ ستايشت بۆ ئەو

سەرلەبەيان ستايشى دەكەم، ئەوكاتەى تيرۆژە زێرينەكەى هەموو جيهان رۆشندەكاتەوە، ئيزەدە 
و درەخشانانەى و هەزاران لەو ئيزەدانە، ئەو گەرديلە رۆشەنايەبەرزەكان، سەدانرۆحانييە پ

كە لەسەرچاوەى خۆر هەلێدەقولێن، لەئاسمانەوە بۆ سەر زەوى، بۆ سەر ئەو زەوييەى كە 
ئاهورامەزدا ئافراندوويەتى. ئەو رووناكييەى كە لەسەرچاوەى خۆرەوە بەسەر باڵی 

و پيسى وى سەرەوخوار دەبێـت، هەموو ِروى زەوى لەتاريكىئيزەدەكانەوە، بۆسەر پانايى زە
و ِروەك لەنێو خاكدا بەهۆى ئەم روناكييەوە كە لەسەرچاوەى و گژوگياپاك دەكاتەوە

و نەشونماى پێدەكەن. ئەم رووناكييە زێرينە، پاك هەڵدەقوڵێت وەك هەنگوين دەيخۆن  خۆرەوە



و ئاوى مەنگ پاك دەكاتەوە، ئاوى وانكەرەوەيە بەو جۆرەى كە ژيان بەخشە، ئاوى ِرە
 و زەلەكان.كارێزەكان، چاآلوەكان، دەرياكان، جۆگەلە

و ئەو تاريكيە، ستايشت دەكەم ئەم خۆرە بال زێرينە تيژرەوە نەمرە، ئەگەركو هەلێنەهاتايە
ئەهريمنييەى كە باڵی بەسەر روى زەويدا كێشابوو، ِرانەماليبايە، خراپەكاران هەموو ئەو 

و ئەوسا ئيدى ئيزەدە ى كە لەنيو حەوت هەرێمدا هەبوو گشتيان بەرەو خراپە دەبردشتانە
شايەوەو نەياندەتوانى رێيان لێبگرن. كەسێك كە ەروحانيەكانيش تواناى بەرگرييان لێنەدەو

و هێزوتواناى دوو بەرابەر دەكا بۆئەوەى ستايشى خۆردەكات. هاريكارى لەتەكا دەكات
ستێت. كەسێك كە ستايشى خۆر دەكات، مەرگ ەو جەردە ِراوزو دانو خراپەكارتاريكايىژىد

لەچوارچێوەى دەرگاى ژيانى خۆى وەدووردەخات. ستايشى خۆر، سوپاس بۆ ئاهورامەزدايە، 
و و ستايشتى رۆحيانەتى خۆيەتى، ئەو كەسەى ستايشتى خۆرى نەمرستايشتى فريشتەكانە

و زەوى دەكات، ستايشگەرى ەكانى ئاسمانتيژِرەو دەكات، ستايشتى هەموو ئيزەدە رۆحاني
و هەزار چاوەو ئيزەدى )مهر(م، كە خاوەنى دەشتودەرێكى فراوانە، خاوەنى دەهەزار گوێ

و چەكى دەستى گورزێكى دێوبەزێنە. بە هەموو گيانمەوە ستايشتى ئيزەدى)مهر(دەكەم، ودۆستى
و خۆروايە، يەتى نێوان مانگو بێگەردە، كە هەروەك دۆستايەكدڵی، ئەو دۆستايەتى بآ ِرياو

ئەو خۆرە نەمرە تيژِرەوەى كە تيرۆژە زێرينەكەى هەموو جيهان دەگرێتەوە، ستايشتى دەكەم 
و لەِرادەبەدەرە، ستايشتى دەكەم و بەهرەكانى بآپايانكە تاجى سەرى هەموو جيهانە، كە سوود

 و كردارى خاس.وتەوبە بير

و رەوشتى ئاين بەبێشترين شێوە دەپارێزن. مەزدا نەى كە ِرآو ئەو ژناستايشت دەكەم ئەو پياوانە
 و پياوانى خاوەن ئايينە((.ئاهورا ئاگادارە، لەهەموان خاسترە، ئاگادرى باشترين ژنان

 ئيزەدى مانگهە )مانگ(                                         •

و خراپى خۆى بەكردارى بەدلەكاتێكدا كە تاريكايى شەو بوار دەرەخسێنآ بۆ ئەهريمەن كە 
و هەمەجۆرە كارى ناجوامێرانە بكات. لەبەر ئەوەى لەترسى خراپەكارى، دزێتى، جەردەيى

تيرۆژەى خۆر، لەرۆژى رووناكدا ناتوانێت ئەم كارانە ئەنجام بدات، مانگ بەهۆى ئەو 
ى و رووناكو بە شێوەى تريفەى دەينێرێتە سەر زەوىدەگرێتيرووناكيەى لەخۆرەوە وەر

و اتخدەكاتەوەو تا ِرادەيەكى زۆر ئەو رەشايەتييە رۆشندەكاتەوەو پەيكەرى خراپەكاران دەردە
 و رێگا لەخراپەكانيان واڵخدەگرێ.ئاشكرايان دەكا

ى پآ دەبێژرێت. لەكتێبى )خردە اوستا(دا بەشێكى  Mawangha مانگ لەئاوێستادا ماوەنگهە
و تيايدا رێزى و ستايشى مانگ دەكرێتتايبەتى هەيە بەنێوەى ستايشى مانگ، لەم بەشەدا سوپاس

 تايبەتى لێدەگيرى. لەسى رۆژى مانگدا سێجار ئەم ستايشە ئەنجام دەبێت:



و پێى دەبێژرێ گيلە( دايەجارى يەکەم، لەكاتێكدا ئەنجام دەبێ كە مانگ لەشێوەى هيالل)مان
و . جارى دووهەم لەكاتێكدايە كە مانگ پِرەAnTare Mâwangh ئەنترەرى ماوەنگهە
و جارى سێهەم  Pereno Mawangh و پێى دەبێژرێ پەرنو ماونگهەلەشێوەى خِريدايە

 دەردێتەوە. (مانگيلە)لەكاتێكدايە كە دووبارە بەشێوەى هيالل

 ژرێ:ستايشى مانگ بەم شێوەيە دەبێ

و ئيزەدەكان ))مانگ ستايش دەكەم كە ئافريدەى ئاهورامەزدايە. ستايشت بۆ ئەمشاسپەندان
دەپەرستن تايبەت بۆ ئاهورامەزدايە. مانگ ستايش دەكەم لەنێو ئاسمانى بآ پاياندا لەكاتێكدا كە 

 وخِرە.هەلێدێت، مانگ ستايش دەكەم لەنێو ئاسمانى بآپاياندا لەكاتێكدا كە پرِ 

و خۆش وەشى ئاهورامەزدا، باشترين سرودەكان دەچرێنم: پەيڕەوى ئاينى زامەندىلەبۆ رە
و مەزدا پەرستيم، ئەو ئايينەى كە زەردەشت هاوردوويەتى، ئەو ئايينەى دژى خراپەكارى

و رێز لێگرتن لەهەموو ئاژەڵە و ملمالنێى لەتەكا دەكا، ئەو ئاينەى كە فێرى ستايشدەجەنگێت
و سرودەكانى ا. بەزوانى گيان دەچِرێنم سرودى پەرستنى ئاهورامەزدابە كەلێكەكانمان دەك

كان او ئيزەدەكان. ستايشى تايبەتيم بۆ مانگ بێت كە تۆوى چاروستايشى ئەمشاسپەندان
و دەردەكەوێت،، سرودى بۆ دەپارێزێ. سرودى بۆ دەبێژم لەكاتێكدا كە لەئاسماندا هەلێدێت

وخِردەبێت. كاتێك كە هەلێدێت، كەمانێكى باريكە، چەند دەبێژم كە لەنێوەراستى ئاسماندا پرِ 
و ئەوسا دەبێتـە مانگى رۆژێك ئەو كەمانە نيوە پِر دەبێ، پاشان هەردوو نيوەكە دەبنە يەك

و دەتوێتەوە، چەند رۆژێك تێپەِردەبێ تا دووبارە هەروەك چواردە. پاش ئەوە بەرەبەرە كزدەبێ
تۆ  تەنها ئاهورامەزدا، ئەى لە )مانگى يەك شەوە(.جاران دەگەِرێتەوە سەر شێوەى مانگي

و ئارەزووت دەچەرخێت، جگە لەتۆ كآ دەتوانآ ئەم كارە ئەنجام ويستدەپەرستم، كە بەمجۆرە
 بدات؟

و وخِرە كە ئافريدەى تۆيە، كە نيشانەى پاكىئەى ئاهورامەزدا، ستايش دەكەم ئەم مانگە پرِ 
و ميهرەبانيەكەى كە هەروەك فريشتەكان لەئاسمانى نەندجوانيە. دەِروانينە رووناكييە سپى ما
و بآلودەكرێتەوە، بەزەوييەك كە ئافريدەى ئاهورايە. ئەم بەرينەوە بۆ سەر زەوى پەخش

و زەوى و دەيبوژێنآو رووەك دەِروێنآرووناكيە هەركە دەگاتە سەر ِرووى زەوى، گژوگيا
 كراسێكى ئامالێ بە سەوز لەبەر دەكات.

و وشكۆمەندييەكەى لەبۆ جوانىەم ئەم. )گۆ( رووناكەى ئاسمان لەبەر خاترى فەرِ ستايش دەك
و دأل سرودى تايبەتى ستايشت دەچِرێنم، لەسآ كاتدا، كاتێك كە پيرۆزييەكەى، بەزوانى گيان

و دەردەكەوآ، ئەمجا لەكاتێكا كە ئەم كەمانە پِردەبێت، هەروەك كەوانێك لەئاسماندا هەلێدێت
وخِر لەئاسمانى بەريندا چاوم رووندەكاتەوە. دەچِرێنم ئاوازى تايبەتى ێكدا كە پرِ ئەوسا، لەكات

 ستايشت بەم شێوەيە:



و شادمانى بە هەموو شتێك و تازەيىو پاكەم كە جوانىستايشكەرى ئەو مانگە ِرووناك
ەكا، و شينيان دو گەشەيان پێدەكاتو درەختەكان دەِروێنێتدەبەخشێت، رووناهييەكەى، گژوگيا

 و گيان دووردەخاتەوە.ناكييەكەى، نەخۆشى لە لەشوو ئارەزوو زياد دەكا، ِروزانست

و رووناكى دەرە، ئەو مانگەى كە ژيانى ئاژەڵە بە كەلێكو ستايشت بۆ مانگ، بۆ ئەو توانا
 سودمەندەكان زياتر دەكات.

و ندروستىستايشگەرى مانگى بەكەلێكو سودبەخشى ئافەريدەى ئاهورام. داواكارم كە تە
و ويستو سەركەوتنمان پێببەخشێت، هێزى خۆِراگرتنمان بدەرآ، تۆ كەو تواناتەمەندرێژى، هێز

و و كوِرى جوانو زێترى بكە بۆمان، كيژدارايى دەبەخشيت، بەرەكەت بخەرە نێو ئاژەڵەكانمان
لمالنێتى ژياندا و لەمو توانامان زێتربێتباآلبەرز لەنێو خێزانەكەماندا پتربكە، بۆئەوەى هێز

و ئێوە ئەى هەموو ئيزەدەكانى ئافەريدەى و زەبون نەبين، تۆ ئەى ئيزەدى پايەبەرزسەركەوتوبين
و ئاهورا، ئاوازى ستايشمان كە دەيچِرێنيين ببيستن، ئەوانەى )چاکە( ستايشت دەكەن، سەرفراز

 وناهيدەر.سەركەوتوو بكەن. بەهەموو شێوەووشەكانى ئاينى ستايشت دەكەم ئيزەدى ِرو

مەزدا ئاهورايە كە ئاگادارە لەگشت كردارە راستينەكانى ستايشگەرانى خەڵک، پاداشتى 
و ستايشى يان بۆ و پياوانەيە كە پارێزگەرى رەوشەكانى ئايينەكەياننئاهورايى بۆ ئەو ژن
 و لەكانگەى دڵيانەوەيە((.ئيزەدى مانگ بەراستى

  ئيزەدى تيشتريە ))ئيزەدى باران((                                         •

لەمێژەوە ژيانى ئارياييەكان بەهۆى كشتوكاڵەوە دابين دەكرا، ئەو ساڵەى باران بە ئەندازەى 
و بەختوەر دەبوون، و بەرەكەت دەبوو لەكاتى خۆيدا دەبێرى، ئەوە ساڵێكى بە پيتوپێويست

و بايەخێكى تايبەتييان بۆ باران هەبوو، ئيزەدێكى تايبەتييان بۆ باران لەبەرئەوە رێز
 رەچاوكردبوو.

و كەرەمى خۆى و داواى لێكراوە كەباران بەخشينلە)يەشتى هەشتەم(ستايشى ئەم ئيزەدە كراوە
و و كانياوەكانو بەخشەندەگى خۆيەوە ئاولەئادەميزاد كەم نەكات، بەهۆى ميهرەبانى

و و گەورەو ئاژەڵی گچكو پِر ئاويان بكات چونكو گشت گژوگياەرياكان زيادو درووبارەكان
 و كەرەمى ئەون.ئادەميزادا چاوەِرێى لوتف

 )ئاگر(              ئيزەدى ئازەر                                         •

دەمى پێش و ستايشتى كراوە، لەسەرزۆر لەمێژەوە ئاگر الى ئارياييەكان رێزى لێگيراوە
 وپايەيەكى تايبەتى هەبووە.زەردەشتدا، ئاگر پلە



 43و رێزى لێگيراوە لەگاتاكاندا )يەسنا هات بۆ يەکەمين جار لەئاوێستادا كەباسى ئاگر كراوە
( بووە كە بەنيشانەى ئاهورامەزدا ناوى لێبراوە، لەپاشاندا لەسەراسەرى ئاوێستادا 9بەندى 
و و ياروياوەرى سپەنتامينوو ستايشتى لێكراوە، ئاگر بەسەروەرى پەيڕەوانى راستىدرود
 و خراپەكان دانراوە.رى بە ئەهريمەننەيا

و رۆژێكدا پێنج جار لەاليەن موبدەكانەوە ستايشتى ئاگر لەگشت ئاتەشگاكاندا، لەشەو
و لەگشت دەخوێنرێتەوە، هەروەهالەنۆهەمين رۆژى هەموو مانگێكدا)كە نێوى ئاگرى لێنراوە(

 ۆرەيە:جەژنەكاندا ستايشتى ئاگر دەخوێنرێـتەوە. دەقى ستايشتى ئاگر بەمج

))ئاگر ستايشت دەكەم كە ئافەريدەى ئاهورامەزدايە. ستايشتت دەكەم ئەى ئاگرى پاك سروشت، 
دەكەم كە  تئەى مەزنترين خەآلتى ئاهورامەزدا، ئەى رووناهى، كە شياوى ستايشتى. ستايشت

و كەباريت )مناجات(. بەهەموو ڕێوڕەسمێكى لەماڵی مندا داگيرساويت، ژێهاتوى ستايشت
و بەدەستەكەى دەكەم، بەدەستێكەوە )بەرسەم( دەگرم تو ستايشتەوە بەرامبەرت ِرادەوەستمئايينيي

 ووشكى بۆنخۆش.ديكەمەوە دارێكى

ستايشت، بلێێسەت لەم ماڵەدا هەميشە  زێدەترين تۆ ئەى ئاگرى ئاهورامەزدا، تۆ ئەى شياوى
و هەميشە، هەميشەدرەخشان بێت، رووناهيت لەتەك تيشكى سوورت بدرەوشێتەوە لەم ماڵە، 

هەتاهەتايە، تۆ، ئيزەدێكى لەهەموان بە ئاهورامەزدا نيزيكترى، ويستوخواستو ئارەزووكانمان 
و ئاسودەيى، بژێوى رۆژانەمان و هێمنايەتيمان پێببەخشە، ژينێكى پِر لەئاسايشبەديبێنە، ئارامى

ك كە بەرەو ژيانێكى و زانست، زانستێو دەنگێكى خۆشو خۆِراگرى، پاراوى زوبانبدە، پاكى
و و تواناو كردار بۆئەوەى بەهێزو باشترمان بەرێت، پێمان ببەخشە خاسترين ِرەفتارخاستر

و هۆش، لەبەر ِرۆشنايى تيشكى زانست هەنگاو هەلێبێنين، لەنێو خێزانەكانماندا دڵربين، بەفام
وآلتدا، ئاوەدانىو تێكۆشەر لەِرآى و قسەزانو جوامێرو سوارچاکو تواناوەچەى بەهێز

و و خێزانوتەی خاسمان پێببەخشەكە ئاگادارى ماألووكردارو خاوەنى بيرو زاناهۆشمەند
و ئاگادارمان بە، پێمان ببەخشە وآلتمان بن. ئەى ئيزەدى مەزن، هەميشە چاودێروگوند

 وو سەركەتومان دەكات، هەرشتێك كە مايەى رزگاريمان دەبێـتهەرشتێك كە بەختەوەر
و بەرەكەتترين و بە پيتو رۆژگارى باشترمان بۆ بِرەخسێنآ، باشترينژيانێكى خاستر

و ئارام پێكەوەبنيين. لەنێو باوەشى زەويەكانمان پآِرەوا ببينە كە بتوانين ژيانێكى پِر لەئاسايش
و گەرمابەخشى ئاهورايى بلێێسە و درەخشانخێزاندا، لەئاگردانى ئاتەشگاكاندا، ئاگرى تابان

واڵخدەگرێ. ئاهورا پەرستەكان سرود دەخوێنن، ئا لەو كاتەدايە كە ستايشگەرەكان، بەگوێى 
 دڵوگيانەوە گوێبيستى قرچە قرچى ئارام بەخشى ئاگر دەبن كە دەبێژێ:

و و زارتان پِر لەگاِرانو ئارەزووەكانتان. زەوىو كامِرەوابن لەويستو داخوازى))بەرخوردار
و گژوگيايە. بەرخورداربن و درەختو پِر لەدارو چۆن تەِرچكمەِروماآلت بێـت، هەروەك

و ئازادى، بەرخورداربن لەدەشتو و دڵرىو توانايىو سەرفرازىو هۆشيارلەبيرى رووناك



و و پِر لەئاسايش كە دەنگى مندااڵنى ئازادو خۆشىو ماڵی گەورەو زارى پِر بەرەكەتزەوى
 وآلتتان بێت.((وتاندڵرى ال هەڵسێت، كە ئارام بەخشى خۆ

هەركە ستايشكەران گوێيان لەمەبوو، بەدڵو بەگيان، بۆ دواجار ستايشتى ئيزەدى پايەبەرز 
 وێڕای ئافەرين كردنى دەبێژن: ودەكەن

و درەخشانە، و ستايشت بۆ تۆ ئەى ئاگرى ئاهورامەزدا، ستايشت دەكەين ئەم رووناكيە پاكساڵو
و كردارمان بێت. وتەووانامان پێببەخشە تاباشترين بيروتئێستا كە ئاشكرايت بۆمان، هێز

و و هەموو شتێكى ناِرەوا بكەين رۆحو درۆيارمەتيمان بدە تا بتوانين بەرهەلێستى خراپە
و رێگەى بآئەنجام تا شياوى پەرستنى ئاهورامەزداى مەزن و خاوێن بكە لەخراپەِرەوانمان پاك

 بين.

و هەر ەريتى كۆنى ئارياييەكان، دارى تەِر)كە دووکەڵ دەكات(و نبەگوێرەی دەستورى ئاوێستا 
و پيس بێت، نابێ بخرێتە ئاگرەوەو هەركەسێك بەم شتێك كە بۆنى ناخۆشى لێوەدەرچێت

 و سزايەكى سەخت دەدرا.هەڵسايە بەگوناهبار دەژمێرا  كارە

تێدەكرێت، لەپاشاندا و نزا خوێندن ِرووى وێردو بۆچى لەكاتىو جۆرەكانى ئاگردەربارەى ئاگر
 لەبەشێكى تايبەتى زێتر باسى لێدەكەين.

      ويسور، ئاناهيتا ))ناهيد(( ــ ئيزەدى ئاو ــئيزەدى ئەريد                                         •

و هەميشە رێزێكى ئاو، يەكێكە لەچوار عنصرە بنچينيەكانى ژيان )خاك، ئاو، ئاگر، هەوا(
 و پيس نەكرێت.و ليخنو خاوێنى ِراگيرێتوە كە بە پاكىوكۆشش دراو هەوڵتايبەتى هەبووە

 ئاناهيتا، لەئاينى زەردەشتدا ئيزەدى ئاوە.

 لە)ئابان يەشت( بەندى يەکەم ئاهورامەزدا بە زەردەشت دەفەرموێت:

))ئەى زەردەشت سپەنتمان، لەبۆمن )لەبەرخاترى من( ستايشتى ئەم ئەريدويسورە ئاناهيتايە 
و رێزى لێبگرە، ئەو كەسەيە كە باڵی بەسەر هەموو شوێنێكدا كێشاوە، چارەسازە، دوژمنى ەبك

و و دۆستى ئاينى ئاهوراييە، شايانى ئەوەيە كە لەجيهانى ماديدا ستايشتى بكرێتخراپەكارانە
و و سامان زياد دەكات، ووآلت دەبوژێنێتەوەو ماآلتِرێزى لێبگيرێت، ئەو پيرۆزەيە كەمەرِ 

 فراوانو ئاوەدانى دەكات.((بەر

و و كردارى خاس، هێزهەروەها لە )ئابان يەشت( دا كە خۆى لەخۆيدا بريتييە لەستايشتى چاکە
و پاك، ئاناهيتا بەو کەسانەى كە و تواناتوانا لەِروى لێهاتوييەوەو داواكردنى نەوەيەكى بەهێز

و هێزيان پێدەبەخشێت. و ساماندەكەنە دروشمى ژيانيان، بەرەكەت پاكدامەنىوپاكيزەيى



و و چاودێرى )نەوە(يە، بۆيە ئاوى پياوو چەپەڵی يەكانە، پاسەوانوژمنى سەرسەختى خراپىد
ژانى  منداڵێبوندا بێنن. لەكاتى ساغڵەم رەحمى ژنان پاكو خاوێن دەكات بۆئەوەى زاِرۆڵەى پاكو

و ئەو کەسانەى دەدات كە ژنان، كەمدەكاتەوەو شيريان زياد دەكات. يارمەتى هەموو دالوەران
 و سەركەتنيان بۆ دەرەخسێنێت.و دروستيدا دەجەنگنپێناوى راستىلە

)ئاناهيت يەشت( يەكآ لەكۆنترين يەشتەكانە كە پێشكەشكراوە بە ئيزەدى ئاو ئەريدويسورە 
و بڕی لەبەندەكانى )يەسنا ئاناهيتا، ناوەِرۆكى ئەم ستايشتە لەبەندەكانى سەرەتاى )ئابان يەشت(

ايشتە لەئاوێستادا پێى دەبێژرێت ئابان يەشت يا ئابزوورنيايش يا ( وەرگيراوە. ئەم ست65هات 
ئابزورتن، ئەوەى شايانى باسە ئەوەيە كە ئەم ستايشتە لەدوهەمين رۆژى هەموو مانگێك لەگوێ 

 و بخوێنرێتەوە. دەقى ئەم ستايشتە بريتيە لە:و... دەخوێنرێتەوە، بەآلم نابێ بەشەو ِرووبارچەم

ئاوەكان كە ئافەريدەى ئاهورامەزدان، ستايشتت دەكەم ئەى  }ستايشت دەكەم هەموو
ئەريدويسورە ئاناهيتا، تۆ ستايشت دەكەم كە نيشانەى هەموو ئاوێكى پاكو زواللى. بۆ 

ستايشتت دەكەم. بپەرستين ئاهورامەزداى  ئافراندووە ِرەزامەندى ئاهورامەزدا كە تۆى
ريدەى ئاهورامەزدان. هەروەها ئەو ئيزەدە شكۆمەند، ستايشت بكەين گشت ئاوە پاكەكان كە ئافە

و چاودێرى ئەو ئاوانە دەكات كە ئاهورامەزدا پێى بەخشيوين. ستايشتى مەزنەى كە سەرپەرشتى
و مادى، وە رۆحى ئەو مرۆ خاسانەى گشت ئەمشاسپەندەكان بكەين، هەروەها ئيزەدانى رۆحى
و بنەماڵەكەى ێنا، هەروەها زەردەشتكە يەکەمين کەسانێك بون باوەِريان بە ئاينى خواپەرستى ه

و ژيان بەخشم، ستايشگەرى ئەريدوريسورە ستايشت دەكەين. ستايشكەرى ئاوى پاكى بە سوود
ئاناهيتام، ئەو پاسەوانە لێهاتووەى هەموو ئاوە پاكەكانى جيهان، وئەو ئاوەى سەر روى زەوى 

و ارێژى گشت خراپيەكان تەفرو تەندروستيە، هەركە دو تواناكە ژيان بەخشە، سەرچاوەى هێز
و و پيسى هەيە ِرادەماڵیو چەپەڵیو بەخوِر بێت هەرچى ناپاكىتونا دەكات، كاتێك كە ِرەوان

و لێهاتووە كە و پلەبەرزلەناوى دەبێت. ئێستاكآ، ئاناهيتا ستايشت بكەين، ئەو ئيزەدە شكۆمەند
و و گيان، ژيانەخشێ بە لەشوتوانا دەبو لەسەر ِروى زەوى هێزلەسەراسەرى گيتى دايە

وماآلت زياد دەكات، ووآلت جموجۆأل دەبەخشێ بە هەموو گيتى، گژوگيا دەروێنآ، مەرِ 
 و بەهێز دەكات.ئاوەدان

و خاوێنى نەژاد كارسازە، هێزى و لەخاسكردنئاناهيتا ستايشت بكەين، كە چاودێريكەرى ژنانە
ن دەكات، شياوى ئەوەى دەكا كە لەنێو دەرونى بەديهێنانى ژيان لەنيو دەرونى پياودا پاكوخاوێ

 بێت. دووگيان ژندا

ستايشتى ئيزەدآ بكەين كەژانى ژنان لەكاتى منداڵێبوندا كەم دەكات، مەمكى ئەو ژنانەى كە 
زارۆڵەيان بووە پِر شير دەكات كە سەرچاوەى ژيانە بۆ نەوزادەكان، ستايشتمان بۆ ئەو ئيزەدەى 

 .و پاكەكە فرە مەزنە، گەورە



و بەشكۆيە، ستايشت بكەين ئەو ئيزەدە بە توانايەى كە ئافەريدەى ئاهورامەزدايە، كە زۆر مەزن
و و كانياوو بەشێوەى ِرووبارهەروەكو هەموو ئەو ئاوە پاكانەى كە لەهەورەكانەوە دەبێرێن

و و زەرياكان لەسەر روى زەوى ئاراميان گرتووە، زەوى خاوێن دەكات، دەرونى ژناندەرياكان
پياوان پاكوخاوێن دەكاتەوە. سرودى پەرستن بۆ ئاهورامەزدا دەچِرێنين، ستايشت بكەين ئاوى 
ژيانبەخش لەچوارچێوەي ئيزەدێكى وەك ئاناهيتا كە ئاوەكان لەسەرچاوەكانيانەوە بۆ ناخى 

و سەرزەوى ِرەوان دەكات، هەروەك ِرەگى پِرخوێنى ژنێكى الو، ئەو ئاوانەى كە زەوى
ويندا ِرەوانن، با رۆحى پاكى خاسان، گشت ئەو مرۆ خاسانەى كە مردون، و هالەزستان

و لەپاشەرۆژدا دێن، و رۆحى ئەوانەى كە هێشتا نەهاتونەتە دنياو زيندونئەوانەى كە لەدايكبون
ئاوى پاكى ئافەريدەى ئاهورامەزدا، بۆ  .و ياوەرمان بنوتوانايەكى هەميشەيى ياركە بەهێز
و بەهرە بە نەيارانى پياو و سوودو بەد كرداران، كارساز نابێتفتارانو بەد گوبيرخراپان

 و پەيڕەوانى رێى راِستى، ناگەيەنێت.چاکان

ئاو، ئەم خاسترين ئافەريدەيەى ئاهورامەزدا، چارەسازى گيروگرفتى ئەم جۆرە کەسانە نەبێت 
 كە:

ويستى ەالمارى خواستوو پئازار بە زيندەوەرە سودمەندەكان دەگەيەنن، ئەوانەى كە ِرژدن
و لەدەستيان دەِرفێنن يا خەڵکى دەكوژن يا جادوگەرێتى دەكەن يا پەيمان خەڵکى ديكە دەدەن

و چاوچنۆكى دەكەن. ئاكامى خراپ بۆ هەموو ئەو شكێنن يا درۆزنن يا ستەمكارن يا دووِرويى
 کەسانە بێت كە بەم شێوەيەن.

سرودێك كە ماناى سوپاسى  ن،ەكانى ژيانبەخشو ئاوازى دڵڕفێن دەچِرێنم بۆ ئاوە پاكسرود
و ئەو زەردەشتە ئاكار گەوهەرييە كە ِرابەرى ئافەريدەكان دەبەخشێ بۆ ئەو ئاهورا بێهاوتايە

 و دروست بكەين.كردين ستايشتى راست

ئەى ئيزەدى پاك، ئەى ئاناهيتا، سرودت بۆ دەبێژم بۆتۆ كە دروستكراوى ئاهورايت. لێهاتوترين 
و دڵمەوە ئەم سرودە دەچِرێنم. داواكارى و بەزمانى گيانت پێشكەش دەكەمكردارەكانم

و بەرزێتى بە و لەش ساغى، داواى ئەو شتانە دەكەم كە ئارامىگرنگترين شتم، تەندروستى
و بەختەوەرى باأل بكێشێت بەسەر و مەِروماآلتم زياد دەكات، شادىژيان دەبەخشێت، كە ئاژەڵ

و توانام هەبێت، ئەم هەموو شتانەم گەرەك نييە و بەهێزو خاسى جوانمالێوخێزانمدا، زاِرۆڵە
و زيان گەياندن بەخەڵکى، بەڵکو دەمەوێت بۆئەوەى ئەم ژيانە كە بۆ لەِرێى راست الدان

و كاميابى بەرينە سەر. هەردوو خاسترين خەآلتێكە كە ئاهوراموزدا پێى بەخشيوين، بە خاسى
ئاسمانى بەرينە، ئەى ئاهوراى بێهاوتا، پێمان ببەخشە هەموو و ِروو بە دەستم لەبەردەممدا

و ِرۆحيانەتەكان، خاسترين ئەو و ئيزەدەكانو بەهرەكان. ئەى فريشتەكانو ئارامىچاکەكان
و تواناييمان شتانەى ئاهورا پێى بەخشيوين، بخەنە سەر ِرێمان، لێمان قەبوأل بكەن ئەم سروودانە

 و دروستى بين{.انى باشترين ئاينى راستپآ ببەخشن تا بتوانين پاسەو



 ))ئيزەدى هەوا((  Vayuوايوئيزەدى                                         •

ئەم ئيزەدە يەكآ لەئيزەدەكانى هندو ئێرانيە، سەرپەرشتى هەواو با دەكات. لە )رام يشت( زۆر 
و كردويەتى بە دوو بەشەوە. ووردى باسى ئەم ئيزەدە كراوە، هەروەها باسى هەوا )با( كراوەبە

و خاس )واى وە(، بەشى دووهەم بريتيە لە هەواى بەشى يەکەم بريتيە لەهەواى سودبەخش
 و زيانبەخش )واى وەتر(.خراپ

 Avestaئاوێستا

و پسپۆرەكانى لەسەر ناوى كتێبى ئاينى زەردەشت، ئاوێستايە. تائێستا زانايانى ئاوێستا ناس
و و هۆى ئەمەش زێتر دەگەِرێتەوە بۆئەوەى كە لەئاوێستاماناى ئەم وشەيە رێكنەكەوتون

 بەتايبەتى لەگاتاكاندا باسى لێنەكراوە.

ەرەدان كە مەبەست لەوشەى و رۆژهەآلتناسەكانيش لەو باوزوربەى زۆرى ئاوێستا ناسان
كەلەسەر بەردە داتاشراوەكانى كێوى بێستون هەلكەنراوە هەرئەم  Abashtam ئابەشتام

، زاناى ئەلێمانى لەوباوەرەدايە كە oppert ئاوێستايە بێت بەگۆرينى چەند پيتێك. ئۆپەرت
ەستورى و تيايدا دەبێژێ )ئەز بەگوێرەى دئەونوسينى سەربەردەى كەلە )داريوش( بەجێماوە

     ئابەشتام حوكومرانيم كردوە(، مەبەستى هەمان ئاوێستايە.

دەبێژن   Andreas و ئاندرياسGeldnerبڕێكى ديكە لە ئاوێستا ناسان وەك پرۆفسيور گلدنر
ى پەهلەوى لە  Avistak و ئاوێستاككەبنچينەو ڕەچەڵەکى ئاوێستا

هەندێكى وەك )ئوپەرت( ى وەرگيراوە كە ماناى بنچينەو بنەِرەتە.  Upasta ئوپەستا
 ويسباخ، ئاوێستا بەماناى پەناو ياوەر دەزانن.وبارتلومەوئەلێمانى

كە يەكێكە لە ئاوێستاناسانى بەناوبانگى هيند، لەو باوەِرەدايە كە ئاوێستا  Dhalla داال
 و مژدەيە.(ى سانسكريتييەوە وەرگيراوە كە بەماناى زانست، هوشيارىVid لەبنچينەى )ويد

 محمد مقدم دەبێژێ: دكتور

و بيرى خراپ، ))ئاوێستا مژدەى رزگارى بە خەڵک دەگەيەنێت، ِرزگارى لەخراپەكارى
و لەئاكامدا فەرمانِرەوايى و كەموكوِرى، مژدەى سەركەوتنو خراپەمژدەى نوشوستى درۆ

 و خاسى((.راستى

ەشت،وشەى ، كە يەكێكە لەگرنگترين نوسينەكانى پاش زەردDinkard لەكتێبى )دينكرد(
 و بنچينە هاتووە.)ئاپەستاك( بە ماناى كۆڵەكە



و فەرهەنگى ئاوێستا(ى گۆِريوەتە سەر زمانى ، كە كتێبى )ئاوێستاBartholmae بارتلومە
نوسيوەو  upastavak ئاوێستايان بە شێوەى ئوپستا وەك Wikander ئەلەمانى، ويكاندر

 (ەوە وەرگيراوە كە ماناى ستايشكردنە.Stavدەبێژن لەبنچينەى ستاڤ )

 نى پەهلەوى، ئاوێستا بەم شێوانە نوسراوەتەوە:مالەز

، ئاويستاك، ئاوێستا، ئاپەستا، هەنوكە، بەم شێوانە دەنووسرێت: وەستا، Apestak ئاپەستاك
 ستا، بەستاق، بەستاە، ئابەستاق.ئابەستا، ئاوێستا، ئاوێستا، ئيستا، ئيستاە، ئاوستاق، دە

و گوتمان كەوا چەندين هەروەكو لەمەوبەر باسى كاتى پەيدابوونى زەردەشتى پەيامبەرمان كرد
پێش بينى جياواز هەيە، وتائێستا مێژوونووسەكان ِرێكنەكەوتوون لەسەر دانانى كاتێك بۆ 

و دێرينێتى ئەم تا مێژووپەيدابوونى زەردەشت، دوبارە دەربارەى ئاوێستاش دەبێژن كە تائێس
كتێبە پيرۆزە بەداخەوە، ديارى نەكراوە، ئەو هەموو جياوازييانەى هەيە دەربارەى مێژووى 

و ئاوێستا، هەموى بەڵگەن بۆ دێرێنێتى ئەم مێژووە كە بە اليەنى كاتى پەيدابوونى زەردەشت
 و بەرەو دواوەيە.،ساڵ پ. ز 1500كەمەوە 

و لەوتە كە لە )گاتا(كاندا هەيە )كە كۆنترين بەشى ئاوێستايە لەبەر رۆشنايى ئەو سروودانەى
ساڵ پ. ز  1500تا  1300پيرۆزەكانى پەيامبەر خۆيەتى(، بۆمان دەردەكەوێت كەوا لە

 واى تێيدايە كە دەگەِرێتەوە بۆ ئەو سەردەمانە.كۆنترە، چونكو نيشانەى

ر ِرۆشنايى گاتاكاندا، ئيمِرۆ باسكردن دەربارەى دێرينێتى ئاوێستا، هەروەكو گوتمان، لەبە
و ئيدى تا ِرادەيەكى زۆر ِرێگەى ئەو هەموو باوەِرە جياوازانەى ِراستييەكى زانستيە

بەتايبەتی بەرپەرچى ئەو باوەِرانە دەداتەوە كە سەدەى شەشەمى پ. ز بە چەرخى   بەستۆتەوەو
و ئەو ێرينێتى ئەم ئاينەپەيدابوونى زەردەشت دەزانن. نابێ ئەم راستييە لەبەرچاو نەگرين كە د

هەموو كارەساتانەى بەسەر ئەم ناوچەيەدا هاتووە، وايكردووە لەم كتێبە پيرۆزە كە گيرۆدەى 
بەتايبەتی لەدواى نەمانى   و زيادە خستنە سەربێت،و كەمكردنو دەستكاريكردنبڕی گۆِرين

 و دەستكارييە فرە زێتر بووە.دەوڵەتى هەخامەنشيەكان، ئەم گۆِرين

بارەى ئەو زمانەى كە ئاوێستاى پآ نوسراوەتەوەو پێى بێژراوە هيچ جێگەى گومانى تێدا دەر
نەماوە كەزەردەشت بە زمانى مادى ياخود زمانى باوكو باپيرانمان قسەى كردووەو ئاوێستاش 

. بێژراوەوە نووسراوەتەوە. بەآلم بە درێژايى رۆژگار، ئەم زمانە لەناوچووەو ەهەر بەو زمان
 ووتووێژى نەماوە، بەڵکو تەنيا وەك زمانێكى ئاينى ماوەتەوە.كىوەكو زمانێ

و زەردەشت خۆى )راسموس راسك(ى دانيماركى دەبێژێ كە زمانى ئاوێستا، زمانى مادەكانە
لەخێڵی ماد بووە. موبد ئازەرگوشەسب دەبێژێ كە زمانى ئاوێستا زمانى دانيشتوانى رۆژئاواى 

 دەبێژێ: Durmesteter رمسترسەروى ئێرانە )ناوچەى مادەكان(. دا



)ئاوێستا لەسەردەمى مادەكاندا نوسراوەتەوە، زمانى مادەكان هەر ئەو زمانەيە كە ئاوێستاى 
 پێنوسراوەتەوەو دەتوانين بێژين زمانى كوردى ئێستا لەزمانى مادەكان ماوەتەوە.(

كەزمانى ئاوێستا  ووشانە دەخەمە بەرچاو كە زۆر بە ئاشكرا تيايدا بەدى دەكەينلێرەدا بڕێ لەو
وتطبيق آن با ووشانەم لەكتێبى ــ بخشى از فرهنگ اوستاچەندە لەزمانى كوردى نيزيكە )ئەم

و كردى ــ لەنوسينى موبد فيروز ئازەرگوشەسب( وكتێبە بەنرخەكەى مامۆستاى فارسى
 و كوردستان( وەرگرتووە:خاولێخۆشبوو محمد ئەمين زەكى )مێژووى كورد

  

 كوردى فارسى نالتي ئاوێستايى

 ئارام ارام airma ئائيرمە

ئائيوى 
 سپارە

Aiwi - spara سپاردن سپردن 

ئاپە، ئەپە، 
 ئاڤ

Apa-âv ئاڤ، ئاو آب 

 ئاتەر، ئاگر، ئاهير آتش Âtar- âtars ئاتر، ئاترش

 ئاشتى آشتى axşti ئاخشتى

 ئازا ونجيبشجاع azâta ئازاتە

ئازار، 
 ئازرتا

Âzâra- âzârta ئازار اژيت 

 ئەز، من، مە من azem ئەزم

 زيان زيان، صدمە âziani ئازيانى

 ئەژديها اژدها azhi ئاژى

 ئەسپ اسپ aspa ئەسپە

 ئێستر قاگر   ئەستر

ئاسمو، 
 ئاسمان

Asmu. asman ئاسمان آسمان 

 ئاشكرا آشكار aşkara ئاشكرە

 ئافەرين آفرين âfrina ئافەرين

 مەرگ مرگ mahrka مەهركە

 ئەمە اين ana ئەنە

 ئەنگوس، پەنجە انگشت Anguşta ئەنگوشتە

 هەور، ئەور ابر avra ئەورە



 رەوان، رۆح روان، روح urvan انوئور

 هۆش هوش usi ئوشى

 ئوشتر، وشتر، هوشتر اشتر، شتر uştra ئوشترا

 هورمز   Ahuramazda ئاهورامەزدا

 ِرێش، برين زخم شدن irisa ئيريشە

 ئاوێنە آينە   ئازينە

 ، باهووبازو بازو Bâzu بازو

 باج وخراجباج Baja باجە

 بەخت واقبالبخت Baxta بەختە

 بردن بردن Bar بەر

 بەرز باال، بلند قامت Bareza بەرزە

برەوە، 
 برەوەت

Brava- Bravat برۆ ابرو 

 بز، بزن بُز Boza - Buze بوزە، بوز

 بەنە، بەندە بندە، غالم Banda بندە

 بەن، بەند بندكردن، وبستن Band بەند

 بوێـت، ببێت باشد   بوت

 بهێلێم بگزارم   بهلم

و ئەم وشەيە بە ماناى خوايە خداوند Bagha- Baga بەغ، بەگ
لەكورديدا )بەگ( بە ماناى 

گەورەيە 
)بغداد(  Baghdâtaبەغوداتە

واتە دادەى  بە ماناى خواداد
 خوا

 پەتيارە پتيارە Paitiyara پەئيتى يارە

 پەرى پرى Pairika پەئيركە

 پيس پيس paessa پەئيسە

 پاشنە پاشنەپا pâşna پاشنە

 پان پهن pathna پەتنە

 پەرين پريدن Para - parena پەرە، پەرينە

 پرد، پرت پل peretu پەرتو، پەرتا

 پرس پرسيدن Paressa پەرسە

 واچە، قسە صحبت Vâça وەچە



 وەر از، بەراز خوك   ورازە

 تاش )وەك دارتاش( تراشيدن Tâşta تاشتە

 ترس ترس Tarsa ترسە

 تەشو، تەشوآ تيشە Taşa تەشە

 تەشت گشت Taşta تەشتە

 تەنور تنو Tanura تەنور

 تۆ تو Tuam توم

 توانا توانا Tavan تەوەن

 تيژ تيز Tizhi تيژى

 دان تيژ تيزدندان Tizhi -dântra تيژى دانترە

 ژن زن Jani جەنى، ژەنى

 چوارگۆشە چهارگوش Çatru gaosa چاتروگئوشە

 چەرە چرپدن Çara چەرە

 چەرم چرم Çaremâ چەريما

 چۆن ورجگ وچون Çu چو

 چى چە Çee چى

 خۆر، هۆر خورشيد، افتاب Xvar خور، هور

 خواردن خوراكى Xvareta خورتە

 خەسو مادرزن Xvasure خوەسو

 خەفتن، خەو خواب Xvafna خەوفتە

 قسە سخن، حرف   خسا

 خاس، چاک خوب   خش

 دان دانەوغلە Dâna دانە

 دانا، زانا دانا Dânu دانو

 دێو ديو Daeva دەئوە

 درەوش درفش Drafsa درەفشە

 دژ بدوزشت Dozh دژ

 ددان دندان Dantan دەنتەن

دوغدەرە، 
 كونيكە

Dughdara   كنيشك، دوت 

 – Dot دوت
Doonika 

 دوت/ كچ  

 داد دادو انصاف Dâtâ داتە



 رێوى روباە Raopi رەئوپى

 راز راز، سر Râza رازە

 رەنج رنج Ranj رەنج

 زێرين زرين Zaorina زەئيرنە

 زاوا، زاما داماد. Zâmâtar زاماتر

 زەر، زێر زر، گال Zar زەر

 زانين وشناختندانستن Zan زان

 زەريا دريا   زەرەيە

 ئەژنو زانو   ژنو

 سپى سفيد Spita سپيتە

 هەسارە، ئەستێرە ستارە Stara ستەرە

 سارد سرد Saeta سەرتە

 سێو، سێڤ، سەو سيب   سەو

 سو، سود سودو منفعت Sou سو

 سۆن سن Suan سوەن

 شەرم وحياشرم Fşrma فشەرمە

 كات كى KaT كەت

 كەم كم Kama كەمە

 كورە، كوێر كورونابينا Koora كورە

 كوشتن كشتن Koosa كوشە

 كێو، كێف كوە Koofa كوفە

 گمێز ادرارحيوان Gaomaeza گئومئيزە

 گەرم گرم Garema گەرمە

 گيان جان Gaye گيە

 ماسى،ماسۆ ماهى Massu ماسو

 ماندن، مان ماندن Mâna مانە

     Mâha ماهە، ماسە

 مانگ ماە Masa مائونگهە

 مازن، گەورە، مەزن بزرگ، سنگين Maz مەز، ماز

 مێش و پشەمگس Maxsi مەخشى

 ميرد شوهر   ميرە

 نێر نر، مرد Nairyu نەئيريو

 نەيزە نيزە Naeza نەئيزە



 نيوە، نيمە نيمە Naema نەيمە

 نازانم نميدانم   نەزونە

 نازانآ نميداند   نەزينە

 بەرخ، وەرخ برە   وەرخا

 واران، باران باران VâRA وارە

 وەفر، بەفر برف Vafra وەفرە

 وەسو، واشتن، ويستن خواستن   واسى

 گوريس رسيمان   وەرس

 وشك خشك huska هوشكە

 هونەر هنر hunara هونەرە

 هێشتم گزاشتم   هەشتم

 جادو جادو Yâtu ياتو

        

  

 و بەسەرهاتى ئاوێستاكورتەيەك لەسەرگوزەشتە 

و گۆِرانكارييەكى زۆر و ِرەسەنێتى پەيامەكەى دوچارى نوشوستىپاش زەردەشت، ناوەِرۆك
و ئاينە كۆنەكانى سەرزەمينى ئارياييەكانى پێش بووە. لەسەردەمى هەخامەنشى يەكاندا، باوەرِ 

نييە كاريان كردەسەر ئاينى  زەردەشت بەهۆى بڕێ هۆ كە لێرەدا مەوداى باسكردنيان
و ئەفسانەيان تێکەڵ بەم ئاينە كرد. و بڕی داستانزەردەشت، ودوبارە خۆيان لەم ئايينەدا نواند

هەر چەند لەسەردەمى ژيانى زەردەشت دوورتر دەكەوينەوە، ئەم ئاسەوارانە پتر وەبەرچاو 
هەخامەنشييەكان ئەم و ئاسەوارانەى سەردەمى دەكەون. بۆ نمونە، ئەو نوسينى سەر بەرد

 و گەِرانەوە بۆ دواوەمان زێتر بۆ ِروون دەكەنەوە.نوشوستى

بڕی لەنووسەرە يۆنانيەكان دەربارەى ئاوێستا دەبێژن كە بەچاوى خۆيان ديويانە ئەم كتێبە 
 لەدوو ميليون پارچە چەكامە پێكهاتبوو.

 نووسەرى كتێبى )ايران در عهد باستان( دەبێژێ:

و سەرەتا لەپێش هێرشەكەى ئەسكەندەر بۆ سەر ئێران كتێبێكى گەورەبوو))كتێبى ئاوێستا، 
ى مێژوونووسى رۆم كە لەسەدەى يەکەمى زاينى دا ژياوە دەڵی كە  Pallinus پلينوس

(Hermippos ى مێژوونووسى يۆنانى كە لەسەدەى سێهەمى پ. ز ژياوە، لەنووسينى باسى)



وپێكهاتبو ە كە لەبيست )مجلد( نووسرابووباوەِرى زەردەشت، سوودى لەكتێبەكەى وەرگرتوو
 و خۆى ئەو كتێبەى خوێندۆتەوە.((لەسەد هەزار چەكامە

و نووسينى مێژوونوسەكانى ئيسالم باسى گەورەيى ئەم كتێبەيان زۆر لەداستانە كۆنەكان
كردووەو گوتويانە كە بەئاوى زێر لەسەر پێستى دوانزە هەزار گا نوسراوەتەوە )مسعودى، 

 البي(.گبرى، پع

 دەبێژێ: 30هەروەها ابو على مسكويە الرازى لەكتێبى )تجارب االمم( ل ـ  

وقبل ما وأراده على قبول دينە فامتنع من ذلك ثم صدقە ))وڤهر في ايامە )بشتاسف( زردشت 
ونقشأ بالذهب وأتاه بە من كتاب يكتب في جلد اپنى عشر الف بقره حفراً في الجلود  دعاه اليە

 ومنع تعليمە العامە(.و وكل بە الهرابزه وصير بشتاسف ذلك باصطخر 

ويستى كە گوشتاسەب ئاينەكەى پەسەند ودەمى گوشتاسەب دەركەوتواتە: زەردەشت لەسەر
و پاشان ئاينەكەى قەبوأل كرد. زەردەشت كتێبێكى هاورد بكات، بەآلم لەپێشەوە قەبوڵی نەكرد

كە لەسەر دوانزە هەزار پێستى )گا( بە ئاوى زێر هەلێكەندرابوو، گوشتاسەب ئەو كتێبەى ناردە 
و خەڵکى رەشۆكى قەدەغە كرد سپارد چاودێرى لێبكەنو هيربودەكانى ِرا)ئەستەخر(
 لەفێربونى.((

 هەروەها ابن بلخى لە )فارسنامە( دا دەبێژێ:

و ئاينى گەبرى هاورد... وكتێبى ويشتاسەب دەركەوت)... وە زەردەشتى حەكيم لەسەردەمى
، بەزێر و هەموو حيكمەتەكانى لەسەر دوانزە هەزار پێستى )گا(ى دەبێغكراوزەندى هێنابوو

و نارديە )ئەستەخر(ى پارس كە كێوێكى ڵيە نوسيبوو. ويشتاسەب ئەو نووسينەى پەسەند كرد
و و هەلێكەندن لەسەر بەردى )خارا(ى تێدايەپێى دەڵێن كێوى )نفشت(كە هەمە جۆرە نەخش

ى و پازەندەى لەوێرا دانابوو. گەبرەكان دەبێژن كە ئيدئاسەوارى سەيرى تێدايە. ئەم كتێبى زەند
 كەس چاوى بەو كتێبە نەكەوت، هەروەهادەبێژن كە هەلێكێشراوەتەوە بۆ ئاسمان.(

و بڕێ بەڵگەى مێژوويى ديكە، ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە هەر لەبەر رۆشنايى ئەو نووسينانە
لەسەردەمى گوشتاسەب شادا دوو نوسخە لەئاوێستا نووسراوەتەوە، يەكێكيان لەكتێبخانەى 

بە ماناى )دەفتەرخانە( يا )قەآلى نووسراو(ە، ئەوى ديكەيان لە )گنج گەورە )دژنپشتك( كە 
كوردستان )نيزيك شارى تيكاب(  ىشيپيگان( يا )شيز( كە لە )تخت سليمان(ى رۆژهەآلت

بەتايبەتی   دانراوە. ئەم )شيز(ە لەسەردەمى دێريندا يەكآ لەپايتەختەكانى ئێران بووەو
اوينەهەوارى خەسرەو پەروێز بووەو شوێنى ئاتەشكەدەى و هلەسەردەمى ساسانييەكاندا نيشتەجآ

 ئازەر گوشەسب بووە.



و ِروخاندنى ئيمپراتۆريەتى پاش هێرشەكەى ئەسكەندەرى مەكدونى بۆ سەر ناوچەى ئێران
و و خاپوركردنى كاخە بەنێوبانگەكانو تاآلنىوێرانىهەخامەنشى، لەتەك هەموو ئەو

و نوسخەى ئاوێستاش كە لە ە گەورەيەشى سوتاندخراپەكارييەكانى كردى، ئەو كتێبخان
 )ئەستەخر( دەپارێزرا، سوتێنرا.

يۆنانييە داگيركەرەكان، نوسخەى دوهەمى ئاوێستايان ِراگوێستەوە بۆ يۆنان، ولەوێرادا باسە 
زانستييەكانييان دەربارەى پزيشكى، ئەستێرەناسين، فەلسەفە، وێژەوانى، ئوسوڵی ئاينى، ياسا، 

و ئاژەڵدارى، گۆرييە سەر زمانى و زانيارى دەربارەى گژوگياكانى ئەو سەردەمەكۆمەآليەتييە
واالشراف و بەناوى خۆيانەوە بآلويان كردەوەو كرديانە مولكى شارستانييەتى خۆ)التنبيەخۆيان

ــ مسعودى(. بۆيە راتزنشيتن، ئەفالتونى فەيلەسوفى بەنێوبانگى يۆنان زۆر بەقەرزارى 
 زەردەشت دەزانێت.

 والقصص( دەبێژێ: نووسەرى كتێبى )مجمل التواريخ

و )موبدە(كان )).... پاش ئەوەى ئەسكەندەرى رۆمى، ئێرانى داگيركرد، فرە حەسودى بە زانا
برد، گشت زاناكانى كۆكردەوەو هەرچى كتێبێك هەبوو هەموى خِركردەوەو فەرمانى دا 

و ئەسڵی يۆنان بۆ الى ئەرستوتاليسبيگۆِرنە سەر زمانى يۆنانى، وهەموو گۆِرينەكانى ناردە 
 كتێبەكانى سووتاند.((

 هەمزەى ئيسفەهانيش لەم بارەوە دەبێژێ:

))وذلك ان االسكندر لما استولى على ارض بابل وقهر اهلها حسدهم على ماكان اجتمع لهم من 
والهرابزه  العلوم التي لم تجمع قط المة مثلها، فأحرق كتبهم مانالتە يده ثم قصد الى قتل الموابزه

 والعلماء والحكماء...((

 واتە:

و بەسەر خەڵکەكەيدا ))پاش ئەوەى ئەسكدندەر سەرزەمينى بابلى گرت )مەبەستى ئێران بووە(
زاڵ بوو، حەسوودى بە هەموو ئەو زانستانە برد كە هەرگيز هيچ ميللەتێك بە ئەندازەى ئەمان 

ى، وئەوسا دەستى كرد بە كوشتنى نەيانبووە، هەرچى كتێبێكيان وەبەردەست كەوت، سووتاند
 و حەكيمەكان.((، )هيربد(، زاناد)موب

و ئەوەى باسمان كرد نموونەيەكى يەكجار كەمە لەو فرە بەڵگەى مێژوويى لەم بارەوەمان هەيە
و بەلێگانە. بەآلم ئەوەى )پعالبى( لە كتێبى )غرر اخبار ملوك الفرس( دەربارەى زەردەشت

نوسيوە، بەپێويستىدەزانم لێرەدا دەقى نووسينەكەى پێشكەشى  وبڕی لەپەيامەكەىئاوێستا
 خوێندەوارانى هێژاى بكەم:



))وكان زردشت اتاه بكتاب ادعاه وحياً من هللا عّز اسمە فكتب في جلود اثنى عشرة الف بقرة 
حفراً من الجلود ونقشاً بالذهب وأمر بە بشتاسف فخزن في القلعة باصطخر ووكل بە الهرابذه. 
وذكر )ابن خردادبە( ان زردشت كان منوضهرى النسب وكان في موقان)مغان( من بالد 

ان الكتاب الذي جاء بە في تسبيح هللا وتمجيده وفي االخبار الماضية والكائنة فيما آذربايجان. و
بعد وفي الفرائض واألحكام....... وعظم امر النار قربةً الى هللا عّز ذكره ألنها من نوره ومن 
اعظم االصطقسات وأجلها الدنيا وايضاً بتعظيم الماء الذي هو قوام الخلق وسبب عماره الدنيا 

ض تنزيهە وترك استعمالە في اوالة النجاسات واما القذرات... وزعم ان ماخرج من باطن وفر
االنسان من اى منفذ كان فهو نجس ولذلك سن الزمزمە عند االكل تحرزاً من بوادر الريق الذي 
ينجس الطعام. وفرض ثالث صلوات يدورون فيها مع الشمس كيف ما دارت. احدها عند طلوع 

عند انتصاف النهار والثالثة عند غروب الشمس. وحرم االكل والشرب في اوانى  الشمس والثانية
الخشب والخزف النهما يقبالن النجاسات... وزعم ان اراوح الموتى تعود الى منازلهم في ايام 
الفوردجان )فرودكان( فأمر بتنظيف البيوت وبسط الفرش النظيفة ووضع االطعمة الشهية فيها 

وى ارواح الموتى بروائحها وقواها. وحرم ان يمس الميت وزعم ان من مسە ثم اكلها كلها لتق
وجب عليە الغسل النە نجس بانتقال الروح الطاهره عنە. وأوجب الطهاره على الناس في اليوم 
والليلة مرة واحدة وهي عنده عن الوجە واليدين. وأوجب على الناس ان يخرجوا من اموالهم 

والمضطرين من اهل ملتهم وغيرهم وفي اصالح القناطر وكنس األنهار الثلث للفقراء والمساكين 
وعمارة االرضين. وقال ال طالق االّ بأحد ثالثة: الزناء والسحر وترك الدين.وحّرم السكر والزنا 

 والسرقە.((

 واتە:

و لەسەر )وە زەردەشت كتێبێكى هێناو دەيگوت كە لەاليەن خواى شكۆمەندەوە وەحى بوە بۆى
 دوانزە هەزار )گا( بە زێِر نوسرابو.پێستى 

و هيربودەكانى ِراسپارد گوشتاسەب دەستورى دا كە ئەو كتێبە لەقەآليەك لە)ئەستەخر( دابنێن
 بۆ چاودێرى كردنى.

)ابن خردادبە( دەبێژێ كە ڕەچەڵەکى زەردەشت دەگەِرێتەوە بۆ )مەنوچەهر( لە موغەكانى 
و پەرستنى خواو داستانى ى دەربارەى ستايشتئازەربايجان بووە، و ئەو كتێبەى هێناويەت

 و فەرمانە ئاينييەكانە.و ئەو شتانەى دەبێ ئەنجام بدرێنو هەواڵی پاشەرۆژِرابوردو

و بە پرشنگێك لەنورى خواى داناوە، وە بۆ نيزيكبونەوە لەخواى شكۆمەند، ئاگرى بە پيرۆز دانا
و هەرچى ئاوەدانى هەيە بەهۆی ژيانەهەروەها فەرموى كە رێز لەئاو بگيرێت چونكو بنەماى 

و و هەرگيز پيسو بۆ پاككردنەوەى پيسايى بەكاربهێنرێتو پێويستە بە پاكى ِرابگيرێتئەوەوەيە
 ليخن نەكرێت.....



و كونێك بێت پيسە، لەبەر دەيگوت هەرچى شتێك لەلەشى ئادەميزاد بێتەدەر لەهەر شوێنێك
و ليكى نێودەم ادندا بە سوننەت دانا بۆئەوەى ئاوورەور)زمزمە( كردنى لەكاتى نانخوئەوە

و ئەوى خواردنەكە پيس نەكات. سێجار نوێژكردنى بە پێويست داناوە يەكێكيان سەر لەبەيانى
و سێهەميان لەكاتى رۆژئاوابوندا بوو. لەكاتى نوێژكردندا دەبێ ِروو لەخۆر ديكە لەنێوەِرۆ

و ەوەى لەنێو قاپوكاسەى لەدار دروستكراوو خواردنبكرێت لەهەر شوێنێكدا بێت. خواردن
سوفالين بە حەرام دانابو چونكە پيسايى زوو وەرواڵخدەگرێ. هەروەها دەيگووت كە رۆحى 

و خێزانيان، لەبەر ئەوە و الى خاومردوان لەرۆژانى )فەروەردگان( دەگەِرێنەوە بۆ نێو ماأل
و ِراخەرەكان و فەرشميز بكرێنو تەفەرمانى دا كە لەو رۆژانەدا پێويستە خانوەكان پاك

و و بخورێت تا رۆحى ئەوانيش بە بۆنو بۆنخۆش دروستبكرآو خواردنى خۆشبتەكێنرێن
 و توانا بێت.بەرامەى خواردنەكان بەهێز

و دەيگوت هەر كەسێك دەست لەجەستەى مردوو دەست لەجەستەى مردووانى بە حەرام دانا
ك بكاتەوە چونكو، هەركە رۆحى پاك لەلەشى و پابدات، پێويستە لەسەرى خۆى بشوات

و رۆژێكد پاك كردنى لەشى بۆ يەكجار بە پێويست ئادەميزاد جيابۆوە، جەستە پيس دەبێت. لەشەو
داناوە كە الى ئەو شۆردنى دەستو دەموچاوە. لەسەر هەموو خەڵکى بە پێويست داناوە كە 

و کەسانى و بێچارەكانى خۆياننو بێدەرامەتاسآيەكى هەموو دارايى خۆيان بدەن بە هەژار
و و پاككردنەوەى جۆگەلەكانو چاکكردنى پردو هەروەها لەپێناوى دروستكردنەديك

و بەكاربهێنن، دەبێژێ جيابوونەوەى ژنو مێرد لەيەكدى)ِرەهاكردن، ئاوەدانكردنەوەى زەوى
ێنان. هەروەها واز لەئاين هوطالق( لەم سآ حالەتەدا نەبآ دروست نييە، زنا، جادوگەرێتى

 و دزێتى حەرام كردووە.(سەرخۆشى زنا

دوا بەدواى ئەو كارەساتە سامناكەى ئەسكەندەر بەسەر ئەم ناوچەيەدا هێناى، ئەم ئاينە دوچارى 
و پارچە پارچە لەبڕی ماڵەكاندا بەتايبەتى الى پەرشوبآلوى بوو. ئاوێستا بە شێوەيەكى ناتەواو

ەو گەورە پياوانە كە زۆربەى ئاوێستايان لەبەربوو بەتايبەتى پياوە ئاينييە گەورەكان مايەوە، ئ
گاتاكان كە سروودەكانى خودى زەردەشت بوون وەك نەخشى سەربەرد لەسەر سنگى خۆيان 

 و پشتاوپشت بە درێژايى تەمەنى مێژوو، باوك فەرزەندى خۆى فێردەكرد.هەلێكەندبوو

 وەيەكى زۆرى خاياند تا دوبارە بنوسرێتەوە.بەم شێوەيە، ئاوێستا تا ِرادەيەكى زۆر پارێزراو ما

بەگوێرەی ناوەِرۆكى داستانە كۆنەكان بەتايبەتى لەكتێبى سێهەمى دينكرد، يەکەمين كەسێك كە 
پاش ئەسكەندەرى مەكدونى، ئاينى خواپەرستى نوێ كردەوەو فەرمانى کۆکردنەوەى ئاوێستاى 

بيرى خەڵکدا مابۆوەو لەبەريانبوو، دەركرد، چ ئەوانەى بە نووسين مابونەوەو چ ئەوانەى لە
ــ 51كە پێى دەبێژن)بالش(ى يەکەم ) Volakhsh ولخشيەكآ لەشاكانى ئەشكانى بوو بەناوى

و مێژوونوسى سەدەى يەکەمى زاينى Plinius ز(. هەر لەو كاتەدايە كە پلينوس78
كامە هاوچەرخى بالش دەبێژێ: خۆم كتێبى زەردەشتم ديوە كە بە دوو ميليون پارچە چە

 نوسراوەتەوە.



و كۆمەأل هەروەكو دەبێژن لەسەرەتاى دروستبوونى دەوڵەتى ساسانييەكان نيزيكەى حەفتا كۆرِ 
بە نێوى ئاينى زەردەشتيەوە لەناوچەى ئێراندا پەيدابوو كە مەخابن كەمتر ِرەسەنێتى پەيامى 

 زەردەشت بەتايبەتى گاتاكان لەنێوياندا خۆى دەنوێند.

و لەبنەماڵەيەكى بابەك كە يەكى لەمەزنترين شاكانى ساسانييەكان 24پاش ئەوەى ئەردشێرى
ز(، هاتە سەركار. ئەم پياوە مەزنە، بۆئەوەى ئاينى 242ــ 224كوردى زەردەشتى بوو )

و پياوە زەردەشتى ببوژێنێتەوەو لەو بارە ئالێۆزە رزگارى بكات، بانگهێشتى بۆ هەموو )موبد(
دوستوورى دا كە هەرچييەكيان لەتوانادا هەيە بەختى بكەن و گەورە ئاينييەكانى زەردەشتى كرد

 و يا هەر كتێبێكى ديكەى ئاينى هەيە كۆبكەنەوە.بۆئەوەى لەهەر شوێنێك نووسينى ئاوێستا

و ديسانەوە گەورەى موبدەكان دەستيپێكرد Tansar ئەم كارە پيرۆزە بە يارمەتى تەنسەر
ويەك نەسك )كتێب( نوسرايەوە. گەورەو بيستئاوێستا لەسەردەمى ساسانييەكاندا لەسێ بەشى 

 ئەردەشێر فەرمانى دەركرد كە ئاينى رەسمى دەوڵەت، ئاينى زەردەشتيە.

و ز( ِرێبازى باوكى گرتەبەر272ــ  242پاش ئەردەشێر، كوِرەكەى، واتە شاپورى يەکەم )
پەخشوبآلوە و زاناكان، ئەو ئاوێستايەى هێشتا لەنێو خەڵکدا فەرمانى دەركرد كە موبدەكان

و بەشێكيش لەو و فەلسەفەبەتايبەتى بابەتەكانى كە دەربارەى پزيشكى، ئەستێرەناسين، جوغرافيا
و يۆنان هەبون كۆكرايەوە. شايانى باسە كە)ابن نديم( ئاوێستايەى كە لەناوچەى هيندستان

دا لەزمان ابو سهيل بن نوبخت كە كتێبى )النهمگان(ى نوسيوە، ئەم 25لەكتێبى )الفهرست(
ِروداوانە بەدورودرێژى باسدەكا كە زۆر لەتەك نوسينەكانى دينكرد( نيزيكە. پاشان، 

وكۆششێكى زێتردرا بۆ ز( هەوڵ379ــ 310لەسەردەمى شاپورى دووهەم كوِرى هورمز )
و قسەيەكى و ِرارايىتێبە پيرۆزە. لەو سەردەمەدا، وتووێژو دوبارە نوسينەوەى ئەم كئامادەكردن

زۆر هەبووە دەربارەى ِرەسەنێتى ئاوێستاى ئەوكاتە. بۆيە شاپورى دوهەم فەرمانى داوە كە 
)ئازەربود مهراسپندان( كە يەكآ بووە لەهەرە گەورەترين زانا ئاينييەكانى ئەوكاتە، كە دەربارەى 

 و دروستى رۆژانى دێرينى خۆى وەدەست بێنێتەوە.ِراستىو وابكات پاكىئاوێستا كارێكى

پاش ماوەيەك، ئەم زانايە ئەو كارە دەكا، وبۆئەوەى بيسەلمێنآ كەئەم كتێبە هيچ كەموكوِرييەكى 
و ئەگەر تێدانييە، بەگوێرەى نەريتى ئەو سەردەمە، داوا دەكات كە مسى تواوە بكەنە سەر سنگى

ئەوەيە كە ئەو كتێبەى كۆيكردۆتەوە لەهەموو ِرويەكەوە هاتوو هيچى لێنەهات، ئەوە ماناى 
تەواوە. پاش ئەوەى مسى تواوەيان كردە سەرسنگى، ئەم پياوە ئاينييە هيچى لێنەهات. 

 وسامانێكى بەخۆوە گرتەوە.ئەمجارەش كتێبى ئاوێستا سەر

ى بەداخەوە، لەسەردەمى شايەتى خەسرەو پەروێز، چينى پياوە ئاينييەكان بەرەو نوشوست
و رۆژبەرۆژ ئاينى پيرۆزى زەردەشتيان بەرەو هەلێدێر بردووە. لە)مينوخرد( بەشى رۆشتون

و گەندەڵييەكان دەخاتە بەرچاو كە دا، باسى خراپەكارييەكانى پياوە ئاينيەكانى ئەو سەردەمە59
بڕێكى بريتين لە: چاوچنۆكى، بەرچاوتەنگى، بآ ئاگايى، خۆ خەريك كردن بەكارى بازرگانى، 
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ەستن بە ماديات، باوەِركزى بە مەسايلى ئاينى، دووركەوتنەوە لەبنەماكانى پەيامە دڵب
وگوێ نەدانە خەڵک بۆيە خەسرەوپەروێز بِريار دەدات ِرەسەنەكەى زەردەشت، خۆ بەزل زانين

(ەكانى ئەو سەردەمە دوبارە راژەيەك لەسەر ئاوێستا بنوسنەوە. دو زاناترين )موبكە چاالكترين
 اچونەوەو تازەكردنەوەى ئاوێستا بووە لەسەردەمى ساسانييەكاندا.ئەمە دوا پي

و سوتاندن بۆوە، ئەم جارەيان پاش مەخابن بۆ جارێكى ديكەش ئاوێستا دوچارى كارەسات
و ناوچەى ئێران بوو. زەردەشتيەكان زێتر تووشى هێرشى عەرەبەكان بۆ سەر كوردستان

و ِرەشكوژى. كاتێك كەوتنە بەر شاآلوى كوشتار و بەگشتىو دەربەدەرى بوونو ئازارئەشكەنجە
و ئێران، زەردەشتيەكان بەرگريان لەئاينى عەرەبەكان هێرشيان هێنايە سەر ناوچەى كوردستان
و بەهێزى شمشێر ناوچەكەيان داگيركرد، خۆيان كرد، بەآلم پاش ئەوەى عەرەبەكان سەركەوتن

و ردەشتيەكان، وهەرچى ئاسەوارى زانستو ِراونانى زەو لەناوبردندەستيان كرد بە كوشتن
و سوتاند. كتێبى ئاوێستاش يەكێك بوو لەو و شارستانيەت بوو هەمويان لەناوبردپێشكەوتن
 قوربانيانە.

و لێرەدا پێويست دەكات باسى داستانى بەرگرى زەردەشتيەكان لەئاينى خۆيان فرە بەر فراوانە
بەهۆى ئەو پشكنينانەى لەدێى  1909چەكامەيەك بكەين كە لەدەوروبەرى ساڵی 

)هەزارمێرد(ى شارى سلێمانى ئەنجام دراوە. پێستە كۆنەيەك دۆزراوەتەوە كە چوار پارچە 
ە كە نێوى )هورمزگان(ي يچەكامە بە زمانى كوردى. وبەخەتى پهلوى نوسرابوو. ئەم چەكامە

و ژييەو ئەو رەشكوى كوردستانخاك لێنرا بيرەوەرى ئەو هێرشەى عەرەبەكانە بۆ سەر
مالێوێرانيەي كە تووشى بوون. بەگوێرەی بۆچونى زانايان، ئەم نوسراوە دەگەِرێتەوە بۆ 
سەردەمى دەستپێكردنى هێرشى عەرەبەكان بۆسەر ناوچەكە. ئەم چەكامە ئاگراوييە كوردييە 

و پەژارە، وەك پەردەى سينەما روداوەكانى ئەو و دەبێتە هۆى غەمو دەروون دێنێتە كوألكە دڵ
 ژانەمان بە ِروونى پێشان دەداترۆ

 دەبێژێ: كەمەاكەچ 

 وێشان شاردەوە گەورە گەورەكان        هورمزگان ِرمان، ئاتران كوژان

 گناى پاڵە هەتا شارەزوور            زۆركار ئارەب كردنە خاپور

 وە روى خوێنامێرد ئازا تەلى                و كەنيكان وەديل بشيناژن

 بەزەييكا ناكا هورمز وەهيچ كەس      رەوشت زەردەشت مانەوە بآ كەس

 واتە:

 وێران بون، وئاگرەكان كوژانەوەشوێن نزرگەكان



 گەورەپياوان خۆيان شاردەوە

 و خاپوورويرانزۆردارى عەرەب كرديان

 گشت گوندەكان هەتا شارەزوور

 و كيژانبەديلى گيران ژنان

 پياوە ئازاكان لەخوێندا گەوزان

 بێكەس مايەوە ئاينى زەردەشت

 هورمز )ئاهورمەزدا( بەزەيى بەهيچ كەس نايەت

  

باسمان كرد،   و ئازارەىو ئەشكەنجەپاش ئەو هەموو ِرەشكوژى
و هەندێكى ديكەشيان چاوەِروان بون تا بڕی لەزەردەشتييەكان ناچاربون ِرەوبكەن بۆ هيندستان

وبڕێكى ديكەشيان بەتايبەتى لەناوچەى و خۆيان رزگاربكەن لەو ميحنەتە، هەليان بۆ بِرەخسێت
و ئايينزا و هۆشيارانە لەژێر ناوى هەندێ ئايينو زيرەكانەكوردستان بە شێوەيەكى وەستايانە

 و تاِرادەيەك دابونەريتى ئاينى خۆيان پاراستووەو تا ئێستاش ماونەتەوە.مانەوە

نايەكى زەردەشتى بەناوى لەسەردەمى خەالفەتى مەئمونى كوِرى هاِروونە رەشيدى عەباسى، دا
ه( لەشارى بەغداد )بەغ داد = خواداو(، دەستى كرد بە  218ـ 198غ )نبئازەرفەرو

 . كە بريتى بوو لەتەفسيرى ئاوێستا.Dinkard کۆکردنەوەو نووسينى كتێبى دينكرد

تاسەدەى نۆهەمى زاينى، ئاوێستاى سەردەمى ساسانيەكان جگە لەچەند نەسكێكى )كتێب( ئەوانى 
بەشەوە، هەر حەوت بەشێكى كرابوو بە  21ى هەموويان هەبون، وەبەشكرابون بە ديكە

 واتە ئاوێستاى سەردەمى ساسانييەكان بەشكرابو بە سێ بەشەوە:كتێبێك

 و ئاكارى دەدوا.و بنچينەكانى كۆمەآليەتىكتێبى يەکەم، دەربارەى ئوسوأل

 و ئايينيزايى بووە.كتێبى دووهەم، دەربارەى تەوەرى ئاكارى

 و مەراسيمى ئاينى كردووە.كتێبە سێهەم، باسى ياسا

  



و لەبەردەستايە، پێكهاتووە لەپێنج بەش كە لەپاش ئەو هەموو ِروداو ئەو ئاوێستايەى ئێستا هەيە
 بريتين لە:گرفتارەى بەسەرى هاتووە، هێشتا هەرماوەو بەهێزە. ئەم پێنج بەشە 

 72و باسى جەژنەكان. پێكهاتووە لە و ئيتاعەتو نوێژو نيايشــ يەسنا: بريتيە لەستايشت1
 و دابەشكراوە بەدووبەشەوە.هات)فصل، بەش، سورە(

ويسپرد )ويسپرتۆ(: ئەم بەشە، بەشێكى زۆر سەربەخۆ نييە چونكو لەتەك بەشى يەکەمدا ــ2
 هات. 27ەوە. پێكهاتووە لەو دەخوێنرێت)يەسنا( بەكاردەهێنرێت

و ئادابى تياكراوە. و ڕێوڕەسمهات، لەهەمووياندا باسى ياساكانى ئاين 22ـ وەنديداد: بريتيە لە3
و خاوێنى جلوبەرگ، خۆشتن، پيسێتى، بۆ نمونە گشت ئەو شتانەى دەربارەى پاكوتەميزى لەش

 و.. تيايدا باسكراوە.، تۆبەكردن، نينۆك گرتن، كورتكردنەوەى موى لەش26مردوو، دەخمە

سەرجەم دەتوانين بێژين كە وەنديداد تەنيا دەربارەى چۆنيەتى بەكارهێنانى ياساكانى ئايينزا 
 دەدوێت.

وپێك و قافيەى ِرێكو بەكێشەو بە شێوەيەكى شاعيرانەهات 21ـ يەشت: پێكهاتووە لە4
و پەرستنى و بڕێكيان درێژترن، وگشتيان دەربارەى ستايشتنوسراوەتەوە. هەندێكيان كورت

 و ئيزەدەكانن.و رێزگرتن لەفريشتەكان )ئەمشاسپەندان(هورامەزدائا

واتە ئاوێستاى چكۆڵە تازەترين بەشى ئاوێستايە، بڕێكى بە زمانى ـ خوردەى ئاوێستا:5
ئايينزايى   و رەسمىو هەندێكى بە زمانى )پازەند(نوسراوەتەوە. ئەم بەشە باسى رێئاوێستاييە
و...... دەكات هەروەها و ئەنجامى مەراسيمى جەژنە ئاينييەكانونزا،نوێژە، ئيتاعەتوەك دوعا

 و... دەكا.و پرسەو زەماوەندباسى مارەبِرين

پێش ئەوەى كۆتايى بەم باسە بێنين، بڕی لەو نوسينانەى كە مێژوونووسەكان دەربارەى ئەم 
 كتێبە پيرۆزە نوسيويانە دەخەينە بەرچاو:

دەربارەى ئاوێستا نووسيويەتى كە ئاوێستا بريتى بووە  واالشراف(مەسعودى لەكتێبى )التنبيە
 كتێب )نسك(، ماناى )نسك( ى بە )سورە( لێكداوەتەوەو دەبێژێ: 21لە

))وجاءه زرداشت، بالكتاب المعروف باألبستاء واذا عرب أثبت فيە القاف فقبل االبستاق وعدد 
وفە واصواتە ستون سوره احدى وعشرون سوره، كل سوره في مأتين من االوراق وعدد حر

حرفاً وصوتاً لكل حرف وصوت صورة مفردة منها حروف تكرر ومنها حروف تسقط اذ ليس 
خاصة بلسان االبستاء. وزرداشت احدث هذا الخط والمجوس تسمية )دين دبيره( اى كتابة الدين، 

وال يعلم  وكتب االبستاء في اثنى عشر ألف جلد ثور يقبضان الذهب حفراً باللغة الفارسية االولى
احد اليوم معنى تلك اللغة وانما نقل لهم الى هذه الفارسية شيء من السور فهي في ايديهم يقرأونها 
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في صلواتهم كاشتاذ وضترشت وبانيست وهادوخت وغيرها من السور في جترشت الخبر عن 
 مبدأ العالم ومنتهاه وفي هادوخت مواعضاً((.

 واتە:

ووشەى )ق(ى و( يان پێدەگوت، ئەگەر بيكەينە عەرەبىبستا))وە زەردەشت كتێبێكى هێنا كە )ا
و يەك سورە، هەر سورەيەكيشى لەدووسەد بخرێتە سەر دەبێتە ئابستاق، پێكهاتووە لەبيست

و ئاواز و دەنگەكانى )خەتى نوسينەكەى( شەست پيتو ژمارەى پيتەكانىكاغەزدا نوسرابوو
كى تەنياى بووە كە بڕێ لەپيتەكان دوپات دەكراو و دەنگەكان شێوەيەبووە. وبۆ هەر يەكآ لەپيت

هەندێكى لێكەم دەبۆوە. زەردەشت ئەم جۆرە نوسينەى وەديهێناو مەجوسييەكان 
)زەردەشتيەكان(بەمجۆرە نوسينە دەبێژن )دين دەبيرە( واتە نوسين يا خەتى ئاينى. ئاوێستا 

وسرابوو، ئيمِرۆ ئيدى كەس و بەزمانى فارسى دێرين نلەسەر پێستى دوانزە هەزار )گا( بەزێر
و ئێستا لەم زمانە تێناگات، جگە لەوەى كە بڕی لە)سورە( كان گوراونەتە سەر فارسى نوێ

و و هادوختو لەكاتى نوێژكردندا دەيخوێننەوە وەكو، ئەشتاد، جترشت، باتيستلەبەر دەستيانە
هاتنى جيهان دەكا، و كۆتايى پێهەندێ بەشى ديكە، لە)جترشت( دا باسى چۆنيەتى دروستبوون

 و پەند دەدوێت((.هادوخت دەربارەى راوێژكارى

 ئەبو رەيحانى بيرونى، لەكتێبى )آپار الباقيە( دا دەبێژێ:

)). كاتێك كە قتيبە بن مسلم بۆ جارى دوهەم شارى )خوارزم(ى داگير كرد )چونكو خەڵکەكەى 
ى كرد بە ِرەشكوژى ئەو ڵی هەلێگەِرانەوە(، )ئەسكەجموك(ى كردە )مير(يان قوتەيبە دەست

و هەركەسێك و هەواڵەكانيان بوونو ئاگادارى مێژووکەسانەى خەتى خوارزمى يان دەزانى
كەمترين زانيارى دەربارەى زانستەكانى ئەو سەردەمە دەزانى، هەمويانى كوشت يا ئاوارەى 

و زانستەكانى لكردن، بە شێوەيەك ئەم كارەى ئەنجامدا، كە ئێستا هيچ ئامرازێك بۆ ناسينى هەوا
ئەو سەردەمە، لەپاش ئيسالمدا لەبەر دەستا نييە..... لەبەرئەوەى قوتەيبە كورى مسلم 

و گشت نوسراوەكانيانى سوتاند، خەڵکى خوارزم و هيربودەكانى كوشتنوسەرەكانى خورازم
بوو، ئەوەى مايەوە نەخوێندەوار بوو، ئەمانەش ئەو شتانەى كە پێويستى ئاينيان بوو لەبەريانكرد

بە تێپەِربوونى رۆژگار، رۆژبەرۆژ ئەوشتانە لەبير چۆتەوەو تەنيا بڕێ لەشتە گرنگەكان 
 لەبيرمابۆوە.((

عبدالرحمن ابن خلدون/ لەپێشەکی كتێبى )العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم 
 والبربر(، لةبةشى)علوم العقلية واصنافها( دەبێژێ:

ذا العلوم العقلية عندهم عظيماً ونطاقها متسعاً كانت عليە دولتهم من ))اما الفرس فكان شأن ه
الضخامة واتصال الملك ولقد يقال ان هذه العلوم انما وصلت الى يونان منهم حين قتل االسكندر 
دارا وغلب على مملكتە الكيانيە فاستولى على كتبهم وعلومهم ماال يأخذه الحصر لما فتحت 



كتباً كثيرة، كتب سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب ليستأذن ارض فارس ووجدوا فيها 
في شأنها وتلقينها للمسلمين. فكتب اليە عمر، ان اطرحوها في الماء، فأن يكن مافيها هدى فقد 
هدانا هللا باهدى منە وان يكن ضالالً فقد كفانا هللا، فطرحوها في الماء او في النار. وذهبت علوم 

 تصل الينا((.الفرس فيها عن ان 

 واتە:

و گەورەيى دەوڵەتەكەيان گرنگێتى ئەم زانستە اليان ))بەآلم ئێرانييەكان بەبۆنەى شكۆمەندى
و بەربآلبووە، وەدەبێژێ كە ئەم زانستە لەاليەن ئێرانييەكانەوە گوێزراوەتەوە بۆ يۆنان، لەو فرە

و دەستى بەسەر بردو فەرمانِرەوايى كەيانى لەناوسەردەمەى كە ئەسكەندەر داراى كوشت
و زانياريانەى كە هەبووە گرت. ئەوکاتەش كە عەرەبەكان خاكى ئێرانييان هەموو ئەو كتێب

 و نوسراويان دەستكەوت.داگيركرد ژمارەيەكى يەكجار زۆر كتێب

و وقاص، دەربارەى ئەو هەموو كتێبانە نامەيەكى بۆ عومەرى كوِرى خەتاب نوسىسعد بن ابى
د كە ئەو نوسراوانە بگۆردرێتە سەر زمانى عەرەبى. عومەر وەاڵمى داواى ئيجازەى لێكر

و نوسراوانە هەيە بيخاتە نێو ئاوەوە، چونكو ئەگەر ئەو كتێبانە دايەوە كە هەرچى ئەو كتێب
و ئەگەريش گومِرا كەرەوەن، و ئامۆژگارى تێدايە، ئەوا خوا لەوە خاسترى پێداوينسوودمەندن

زگارى كردوين. لەبەر ئەوە هەموو ئەو نوسراوەنەيان خستە ناو ئەوا خوا لە خراپيەكانيان ر
و نەگەيشتە ئاو يا سوتاندنيان. زانستى ئێرانيەكان كە لەو كتێبانەدا نوسرابۆوە لەناوچو

 دەستمان((.

 ( دەبێژێ:30)دولت شاهى سەمەرقەندى( لەكتێبى )تژكره الشعراــ ل ــ 

عەباسييەكاندا ئەميرى خوراسان بووە، فەرمانى  ......))امير عبدهللا بن طاهر كە لەسەردەمى
و موغەكان هەيە داوە كەوا لەچوارچێوەى سنورى دەسەآلتى ئەودا، هەرچى كتێبێكى عەجەم

 هەموى بسوتێنن.((..

و بڕی شوێنى و لەم ناوچەيەئەوەى شايەنى باسە ناوبانگى ئاوێستا تەنيا لەو سەردەمە كۆنەدا
ەڵکو بە شانازييەوە دەبێژين كە پاش تێپەِربوونى رۆژگارانى ديكەى سەر روى زەوى نەبووە، ب

و چارەرەشى بەسەر ئەم ناوچەيەدا، ديسانەوە خۆرى ِراستى، ئاسمانى تاريكى پِر لەناسورى
 وباوەِربو بو. ِرووناك كردەوە.ئەم جيهانە كە دوچارى نوشوستى بير

و ِرونكردنەوەى ئەم شەيداى ِراستى وو ئەو پسپۆرانەى رۆژئاوا كە عەوداألو توێژەرانزانايان
و و ِرويانكردە مەلێبەندى ِرووناهى، واتە كەوتنە شيكردنەوەپەيامە پيرۆزەبون، كەوتنەخۆ

و بە هەڵە لێكدرابۆوە. بەم شێوەيە ِرۆشەنكردنەوەى ئەو بەشانەى ئاوێستا كە بەداخەوە خراپ
و وباوەرِ ەك ئاوێنەيەكى ِروون بيرژەنگى هەزاران ساڵ نيشتوى سەر ئاوێستا خاوێن كرايەوەو و



ئامۆژگارييەكانى زەردەشتى تێدا)منعكس( كرايەوەو ئەم كتێبە پيرۆزە خاوێن كرايەوە لەهەموو 
 و دوژمنايەتييەك.و دەمارگيرێتىئەفسانە

 بڕێ لەوانەى كە خۆيان بەم كارە ماندوو كردووە بريتين لە: 

ــ   Bartholomae ــ بارتلومە  Justi ــ جوستى Geldner گولدنەر
ــ   Meillet ــ ميە  Darmesteter رتــ دارمستە  Apiegle ئەشپيگل
 ......... Jackson جاكسون

 ئاوێستاى سەردەمى ساسانییەكان

نەسك يا  21لەبەر ِرۆشنايى كتێبى دينكرد، ئاوێستاى سەردەمى ساسانييەكان بريتى بووە لە
واالشراف ــ ماناى )نەسك( ى بە )سورە( لێكداوەتەوەو كتێب )مەسعودى لەكتێبى ــ التنبيە

 ِرەيە(.و هەر سورەيەكيش دووسەد الپەسورە 21دەبێژێ ئاوێستا پێكهاتووە لە

 نەسكە لەاليەن بابەتەوە كرابو بەسێ بەشەوە: 21ئەم 

ــ بەشى يەکەم پێى دەبێژن گاسانيك: بريتى بووە لەگاتاكان كە سروودەكانى خودى 1
، 13، 11، 3، 2، 1زەردەشتە)لەپاشاندا باسى لێدەكەين(. ئەم بەشە پێكهاتبو لەحەوت نەسك )

20 ،21.) 

ئەمەش لەحەوت  Hatak – Man sarik ان سريكـ بەشى دوهەم پێى دەگوترا هاتك م2
و ياساى ئاينى دواوەو و دەربارەى خوِرەوشت(10، 9، 8، 7، 6، 5، 4نەسك پێكهاتبو )
و نيايش بووە كە هۆكاربوون بۆ نزيكبوونەوەى خەڵک لەتەك ئاهورامەزدا، ونزازۆربەى دوعا

 و معنوى دواوە.واتە زێتر دەربارەى جيهانى مادى

و هەروەها و پێكهاتبوو لەزانين دەربارەى جيهانى مادىێهەم بە داتيك ناسراوبووــ بەشى س3
و ئامۆژگارى خەڵک و ِرێنمايىو نەرێتى ئاينىو ياساى بازرگانىو شەريعەتدەربارەى ئەحكام

، 14، 12لەم جيهانەدا دواوە. ئەم بەشەش هەروەك بەشەكانى ديكە پێكهاتبوو لەحەوت نەسك)
( بەآلم لەزۆر شوێندا دەبينين كە بابەتەكانى ئەم سێ بەشە لەناويەكدا 19، 18، 17، 16، 15

 تێکەڵوبووە.

 و يەك نەسكى ئاوێستا بريتين لە:بيست

و دەربارەى داوێن پاكى بەش 22پێكهاتبوو لە Sutkar – Nask ــ سوتكەر نەسك1
و رشاسەبو كردارى خاس دەدوآ. هەروەها دەربارەى سەرگوزشتەى گەو نوێژئاييندارى

 و كەيكاووس دەدوێت.كەيخەسرەو



و ونزاو دەربارەى دوعابەش 22پێكهاتبوو لە  Varsht man Sar ــ وەهشت مانپرا2
 و كارە پيرۆزەكانى ئايين دەدوێت.نيايشت

و بەش 22بەش يا  21يا بەگ نەسك ئەميش پێكهاتبوو لە  Bagh – Nask ــ بەغ نەسك3
 و ئامۆژگارييە ئاينييەكان دەدوێت.و نوێژسەبارەت بە ئاينى زەردەشتى

بەش كە  32ئەم بەشە ناوبانگێكى زۆرى هەبووە، وپێكهاتبوو لە Damdat ـ دامدات نەسك4
و ربارەى ئاژەڵو سزا، هەروەها دەو پاداشهەرە گرنگەكەيان دەربارەى رۆژى پەسآلن

 گژوگياى سوودمەند بۆ ئادەميزاد دەدوێت.

و پزيشكى بەش، ودەربارەى ئەستێرە ناسى 35پێكهاتبو لە  Natar – Nask ـ ناتەر نەسك5
 دەدوآ.

و و فەرمانو دەربارەى كاربەش 22پێكهاتبوو لە Padjag – Nask ـ پاجەك )پاجەم( نەسك6
و چۆنيەتى و حەالليانو حەرامىباسى ئاژەڵهەڵسوكەوتى خواپەرستان بووە، هەروەها 

 سەربرينيان دەدوآ.

ئەم نەسكە، پێش  Radodad – aiting – Nask ـ راتوداد )رادوداد( ئاييتيگ نەسك7
بەش زێترى  13بەش، پاشان لە 50هێرشەكەى ئەسكەندەر بۆ سەر ئێران، بريتى بووە لە 

 و سەربازى دەدوێت.فەرمانِرەوايى و دەربارەى تەوەرى ِراميارى، كۆمەآليەتى،لێنەماوە

و و ژيانو ئاكارى دادوەرو ياسائەم بەشە دەربارەى ماف  Barish – Nask ـ بەريش نەسك8
بەشى  12بەش، بەآلم ئێستا تەنيا  60هەواڵی خۆنكاران دەدوێت. كاتى خۆى بريتى بووە لە

 لێماوەتەوە.

و ئێستا بەش 60ى بووە لە ا ئەميش بريتKashsrobo – Nask ـ كەەش كيسروب نەسك9
و شەريعەت دەدوێت. هەروەها باسى و فەرمانى ئاينىبەشى زێترى لێنەماوە. دەربارەى كار 15

 و اكتسابى دەكات.و دانايى سروشتىهۆش

بەش بەآلم  60پێكهاتبو لە Wishtasp – shasto – Nask ويشتاسب شاستو نەسكـ10
 كەيانى دواوە.ىى ژيانى گوشتاسەب شابەش زێترى نەماوە، وزۆربەى دەربارە 10لە

بەشى  6بەش كە ئێستا تەنيا  22بريتى بووە لە Vashtag – Nask ـ وەشتك نەسك11
 و كردارى ئاينيەكان دەدوێت.لێماوەتەوە، ودەربارەى چونيەتى ِرەفتار



و يەكێكە لەبەشە گرنگەكانى ئاوێستاى ساسانى Tchitradat –Nask ـ چيترادات نەسك12
و خێڵەكان هەر بەش، ودەربارەى زانستى پزيشكى، بوون )وجود(، نەژادەكان 22و لەپێكهاتبو

 و )شا( كان دەدوێت.لەسەردەمى ئافراندندا تا كاتى پەيدابونى زەردەشت، دابونەريت

و و ئاكارودەربارەى زانستبەش 60پێكهاتبو لە Spend – Nask ـ سپەند نەسك13
 و ژيانى زەردەشت دواوە.چاکەكردن

و دەربارەى بەش 17پێكهاتبو لە  Baghan – Yasht – Nask ـ بوغان يەشت نەسك14
 و پەرستن دەدەوێت.ئاهورامەزدا، ئيزەدەكان، فريشتەكان )ئەمشاسپەندان( وشێوەى دوعازنزا

و بەش، دەربارەى ِراستى 54پێكهاتووە لە  Nikatum – Nask ـ نيكاتوم )نيارم( نەسك15
و باسى كێشە )اوزان( دەكات. لەم و ميانەِرەوى لەئيشوكارداو مافى خەڵکو داددروستى

نەسكەدا، هەمو جۆرە ياسايەكى تێدا ِرەچاوكراوە كە لەكاتى دادگادا بەكارهاتووە، بۆيە زێتر بە 
 و قەزائى دەژمێردرێت.نەسكى حقوقى

بەگوێرەی ئەوەى لەكتێبى دينكردا هاتووە، لەم نەسكەدا بڕی بِريارى تێدايە كە دەربارەى ئەو 
و ِراونانيان باسدەكات وەك دزى، و شێوەى سزادانکەسانەى كە بەهەندێ گوناە تاوانبار دەكرێن

چەتەيى، زيان گەياندن بە خەڵک، كوشتن، زينا، هەِرەشەكردن بە زينا، دەستگيركردنى خەڵک 
بەبێ بريارى ياسا، زيانێك كە جادوگەران بە خەڵکى دەگەيەنن، كەمكردنى رۆژانەى كرێكاران 

 و.....بەبێ بريارى ياسايى.... هەروەها بڕی ياساى ديكە وەك مافى منداڵأ

و بەش 65پێكهاتبو لە  Ganabad – Sar – Nidjat Nask ــ گانابێد سەرنيجان نەسك16
 و ئيمان دەدوێت.و بنچينەى باوەرِ و قەزايىحقوقىدەربارەى )هاوسەرگيرى( ياساى 

ـ هوسپاوم نەسك17 بەش، ودەربارەى رۆژى  65يا  64پێكهاتبو لە  Husparam – Nask ـ
و هەروەها دەربارەى و مافى جووتيارانو سزا، ئيشوكارى كشتوكاڵو پاداشتپەسآلن

 ئەستێرەناسى دەدوێت.

و دەربارەى چۆنيەتى بەش 52پێكهاتبو لە  Sakatum – Nask ـ سەكاتوم نەسك18
و دادگەرێتى، جەغد لەسەر آلن، دادو دادوەرييەكانيان، رۆژى پەسفەرمانِرەوايەتى شاكان

و و ئەندازەى زانيارييانوپايەى دادوەرو پلەو بنەماكانىوكۆشش دژى خراپە، دادگەرێتىهەوڵ
 و ئەحكامى مۆلێكايەتى دەدوێت.ئەزمونەكانيان، چينەكانى دادوەران

بەش، ئەمە تەنيا بەشێكى  22پێكهاتووە لە Vendidad – Nask ـ وەنديداد نەسك19
و راژەكەى كەوتۆتە دەست. دەربارەى ئەحكامى ەردەمى ساسانييەكانە كە دەقە ئەسلييەكەىس

و بڕی ياساى جۆراوجۆر دەدوێت. بەشێكى دەربارەى جوغرافيا، دووبەشى و ناپاكىپاكى
و ئەو كارانەى دەبێ ئەنجام بدرێت، دەربارەى داستانى جەمشيد، دووبەشى دەربارەى كشتوكاڵ



و داستانى ژيانى زەردەشت، بەشێكيشى دەربارەى زانيارى پزيشكىبەشێكى دەربارەى 
و شێوەى چارەسەركردنيان دەدوێت. بەشەكانى ديكەش دەربارەى ئەحكامى نەخۆشييەكان
 پاكوتەميزيە.

بەش، دەربارەى  32يا  30پێكهاتبوو لە  Hatokht – Nask ــ هادوخت نەسك20
چارەنوسى رۆح پاش ئەوەى لەلەش جيادەبێتەوە، و و نوێژونزاو دوعافريشتەكان، ئيزەدەكان

 دەدوێت.

بەش پێكهاتبوو، دەربارەى  33لە Stot – Yasht – Nask ــ ستوت يەشت نەسك21
 و رێزلێنانى فريشتەكان )ئەمشاسپەندان( دەدوێت.و ستايشچۆنيەتى پەرستنى ئاهورامەزدا

سەردەمى ساسانييەكاندا بووە، و چۆنيەتى ئەو ئاوێستايەى كە لەئەمە كورتەيەك بوو لەچەند 
وكاتى خۆى مەجموعەيەكى زۆر گەورە بووە. مەخابن، زۆربەى زۆرى ئەمانە لەناوچون، 

 و پوختەيەكى لە)دينكرد( دا بۆ ئێمە ماوەتەوە.تەنيا ِراژە

شايانى باسە كە ئاوێستاى سەردەمى هەخامەنشييەكان، بەگوێرەی ئەژماردنەى كە لەكتێبى 
بەش، بەآلم ئاوێستاى سەردەمى ساسانييەكان  815و نەسك 21كهاتبوو لە دينكرددا كراوە، پێ

 بەش بووە. 348وكۆششەى كە بۆ کۆکردنەوەى كرابوو، تەنيا لەتەك ئەو هەموو هەوڵ

ئەو ئاوێستايەى كە ئێستا ماوەتەوەو لەبەر دەستدايە تەنيا چواريەكى ئاوێستاى سەردەمى 
 ساسانيەكانە.

 ئاوێستاى ئێستاكێ

ئاوێستا، ئەم كتێبەى بريتيە لەو سروودە پيرۆزانەى كە زەردەشتى نەمر بۆ ئێمەى بەجآ 
 هێشتووە، ئەم كتێبە پيرۆزەى كە پێمان ِرادەگەيەنآ:

و بەختيارى هەردوو جيهانمان و دروستيدا خۆشىو كۆشش مايەى ِرزگاريمانەـ لەِراستىكار
خواييە ــ كەسێك شياوى فەرمانِرەواييە كە و ِرووناكى و پاك تيشكدەستدەكەوێت ــ بيرى خاس

 خۆى هەڵسوكەوتى لەبەر ِرووناكى فەرمانەكانى ئاهورامەزداوە بێت...

ئەم كتێبە پيرۆزە، هەروەكو گوتمان، بە داخەوە ئەوەى كە هەنوكە لەبەردەستماندايە شتێكى 
 و تەنيا چواريەكى ئەسڵی كتێبەكەيە.زۆر زۆر كەمە

و لەبەردەستايە، بوبێت، ئەو باسانەى سەبارەت بە ئاوێستا هەيەتا ئەو ِرادەيەى توانام 
كۆمكردونەتەوەو بە شێوەيەكى سادە ِرێكخراون بۆئەوەى هەموان بتوانن سودى لێوەربگرن. 

 هەروەكو لەمەوبەر باسمان كرد، ئاوێستاى ئێستا بريتيە لەپێنج بەش:



 هات 72لە بريتيە                             Yasna     ــ يەسنا1

 يەشتە 24يەشت، بڕێ جار تا  21بريتيە لە                            Yasht    ــ يەشت2

 كردە 24بريتيە لە                             Visparad  ـ ڤيسپەرد3

 و نزاو نوێژبريتيە لەنياش        ــ ئاوێستاى بچوك )خردەواستا(4

 فرگرد 22بريتيە لە              Vendidad  ــ ڤەنديداد5

 هەريەكە لەم پێنج بەشە، بەكورتى باسى لێدەكەين.

  

 YASNA ــ یەسنا1

وەرگيراوە كە  Yasna ى يەسنايگرنگترين بەشى ئاوێستايە، ئەم وشەيە، لەووشەى ئاوێستا
و جەژن هاتووە. بە زمانى و نوێژو رێز لێگرتنو پەرستنبەماناى ستايش
(ى پآ دەوترێت، ئەم وشەيە بە زمانى پهلوى بۆتە Yajna سانسكرێت)يەجنا

و ،وشەى جەژن )جێژن( كە بەماناى رۆژى خۆشىizashn و ئيزشەن Yazashan يەزشن
 شادييە، لەموشەيە وەرگيراوە.

و زەردەشتيەكان هەروەها لەماناى ئەم وشەيە بڕێ زاراوەى تايبەتى بۆ ئاينى زەردەشتى 
( كە ماناى دەبێتە مەزداپەرستى، Mazdayasna مزديسنادانراوە، وەك: مەزدايەسنا )

 ى بە ماناى مەزداپەرست، وە مەزديسنانوێتە مەزداپەرستان.نەسيمەزدا

و مايەى و خاسنو هەموو ئەو شتانەى سوودمەنديەسنا، بە تێكِرايى بريتيە لەستايشتى ئيزەدەكان
و بريتين لەستايشى ئاوى پاك، باران، مانگ، ژيانن، ئەم ستايشتانە بە شێوەى چەكامە بێژراون

د، و سەرچاوەكان، گژوگياى سودمەنخۆر، ئەستێرەكان، ئاسمان، ِروبارەكان، دەرياكان، كارێز
و ِرەوانى پاك، و ِرۆحو پياوچاکانودآ، گەورە پياوانو رۆژ، شارو مانگزەوى، ئاژەڵ، ساڵ

ودرەخت، داد، و فريشتەكان، ئاينى خواپەرستى زەردەشتى، ياسا، كێوەكان، دارئيزەدەكان
 و.....و دروستىو ئازايەتى، ِراستىو زانيارى، دارايى، دڵرىزانست

خۆى لەخۆيدا پەرستنى ئاهورامەزدا دەگەيەنێت چونكو، هەموو  ڕەگەزانە ستايشى ئەم
 دروستكراوى ئەون. ڕەگەزانە ئەم

 سەرەتاى هەموو ستايشتێك بەمجۆرە دەست پێدەكات:



 و بۆ ئاهورامەزداى ئافەريدەرگارى ئەنجام دەدەم(.)مژدەى ستايش دەدەم

و لەجەژنە ئاينييەكاندا بەشێوەى سروود بەشە جۆراوجۆرەكانى يەسنا بەبۆنە تايبەتييەكان
 دەبێژرێت.

(. هەر Hât يا )ها( ياخود )هات Haiti بەش كە پێى دەبێژن هائى تى 72يەسنا پێكهاتووە لە 
بەند(. هەروەها هەر چەند بەشێك لەم  32بەند تا  3ند پێكهاتووە )لەنێوان بەشێك لەچەند بە

ونيشانێكى تايبەتييان هەيە كە بەگوێرەى ئەو باسانەى ڵی دەدوێن، ناو هاتانە بۆ خۆيان ناو
و دو هاتى يەسنا بە چەند بەشێك دابەش دەكرێن كە لەمانە سێ بەشيان بەناوبانگن، دەبرێن. هەفتا
 وبەم شێوەيەن:

 بەشى يەکەم:

(ە. باسەكانى جۆراوجۆرن، سروودن دەربارەى 27)لە )هات(ى يەك تا كۆتايى )هات( ى )
ئاينيدا   و رەسمىو چەندين سروود كە لەكاتى رێو ستايشى فريشتەكانموناجاتى ئاهورامەزدا

و و بەشێكى دەربارەى گيايەكە كە پێى دەبێژرێت )هوم(، بريتيە لەگيايەكى بە كەلكدەبێژرێت
 پيرۆز. ئەم بەشە نێوى )هوم يەشت(ە

 بەشى دووهەم:

جگە لە )هات( ى  53وە دەست پێدەكات تاوەكو كۆتايى )هات( ى  28ئەم بەشە لە )هات( ى 
52. 

 ئەم بەشە، خۆشى دەبێتە دوو بەش:

، وە لەدەستپێكردنى )هات( 34تاوەكو كۆتايى )هات( ى  28الف ــ لەدەستپێكردنى )هات( ى 
. ئەم بەشانە پێيان دەبێژرێت )گات( ە 52بێجگە لە )هات( ى  53يى )هات( ى تا كۆتا 43ى 

 و بريتيە لەسروودەكانى خودى زەردەشت.كان كە كۆنترين بەشى ئاوێستايە

. ئەم بەشە پێى 42وەدەستپێدەكات تا كۆتايى )هات( ى  35ب ــ لەدەستپێكردنى )هات( ى 
بە )هفتن يەشت( بەنێوبانگە. ئەم بەشە، پاش ( وە Haptat – Haiti دەگوترآ )هەفتن هائى تى

 گاتاكان، دێرينترين يادگارى نوسراوى زەردەشتييە كە لەقوتابيانى زەردەشت بەجێماوە بۆمان.

 .72دەستپێدەكات تاوەكو كۆتايى )هات(ى  54بەشى سێهەم:لە)هات(ى 

و بريتيە (Aparo – Yasna ويەسنوئەم بەشە پێى دەبێژرێت )ئەپەر ـ يەسن( ياخود )ئاپر
 و چەند باسێك دەربارەى خورەوشت.و نزاو دەستورى ئاينىلەسرودى ستايشى فريشتەكان



پێش ئەوەى بچينە نێو باسى گاتاكان كە يەكآ لەگرنگترين بەشەكانى )يەسنا(يە، وهەروەكو 
وتەكانى خودى زەردەشتن. بەپێويستىدەزانم كە باسێكى كورت لەيەكێكى دى لەمەوبەر گوتمان

 (.12و بەناوباگترين بەشەكانى ديكەى يەسنا بكەم كە بريتە لە )هات رين، ِرەسەنترينلەكۆنت

و شێوازى نوسين، فرە لە )گاتا(كانەوە نيزيكە. لەم هاتەدا، تەنيا باسى ئەم هاتە، لەِروى زمان
و ئەمشاسپەندان كراوە، ئەم هاتە پێى دەبێژرێ )فەرئوتى( ياخود دركاندن ئاهورامەزدا
كە خۆى لەخۆيدا دەتوانين بێژين بريتى بووە لەشايەتى دان بۆ ئەو کەسانەى كە تازە )اعتراف( 

ئاينى زەردەشتى يان پەسەند كردووە. ياخود بۆ تۆبەكردن بەكارهاتووە. پوختەى ئەم )هات(ە 
 بريتيە لە:

و زەردەشتيم، ستايشى ئەمشاسپەندان دەكەم. باوەِرم بە خوايەتى ))ئەز مەزدا پەرست
و بوونى و شياوى پەرستنە. ئەوە كە ئەم جيهانەو دانايەو زانازدايە كە شكۆمەندئاهورامە
و ئادەميزادى بە پاكى دروستكردووەو زەردەشتى هەلێبژاردووە بە پەيامبەرێتى. دژى ئافراندووە
و دەستدرێژى كردنە و نەيارانى ِراستيم، خۆم دوور دەخەمەوە لەخراپەو خراپەكارانخراپى

و نيايشدا هەميشە و ئارامى لەنێو خەڵکدا بآلودەكەمەوە. لەكاتى نوێژئاسايش سەر خەڵک،
وێرانى بە کۆمەڵگاى مەزداپەرستان نەگەيەنم. بە وپەيمان تازە دەكەمەوە كە هەرگيز زيان

و پەيڕەوانى ئاژاوەو و ئيرادەوە پەيوەندى خۆم لەتەك دێوپەرستانو تواناهەموو هێز
ەبەر مو كرادرى خاسيان ناوەتە الوە دەپچرێنم. ئەو رێبازە دەگروتەويرو ئەوانەى بجادوكەران

 و زەردەشتيش ئەنجامى داوە.كە ئاهورامەزدا بە زەردەشتى راگەياندووە

ئەز مەزداپەرستم، مەزداپەرستێكى زەردەشتى، وبەهەموو دڵو گيانەوە باوەِرم هەيە، باوەِرم بە 
و كردارى خاس هەيە. باوەِرم بەوە هەيە كە ئاينى وتەوئاينى خواپەرستى، بەزەردەشت، بە بير

و و گەندەڵی بنبِر دەكات، وئاشتىو ئاژاوەو خراپەو هەراو هوريامەزداپەرستيە كە شەرِ 
 و دۆستايەتى بۆ خەڵک دابين دەكات.و خۆشەويستىو تەبايىئاسايش

ردەشتيە. هەموو شتێكى باش ئەز باوەِرم بەوە هەيە كە خاسترين ئايين، ئاينى مەزداپەرستی زە
 لەئاهورامەزدا دەبينم. ئەمە پەيمانێكە لەتەك ئاينى ئاهورايى دەيبەستم.((

 ( لەيەسنا دەبێژێ:20هەروەها )هات 

و باشترين ))ِراستى، خاسترين چاکەيە، ومايەى بەختيارييە. كەسێك بەختەوەرە كە )ِراست( بێت
 ((ِراستى بوێت.

  

 Gatha گاتا



و كۆنترين كتێبى ئاينى جيهانە، بەشێوەى و ِرەسەنترين بەشى ئاوێستايەبەنرخترين، پيرۆزترين
 هۆنراوەو پەخشان لەاليەن خودى زەردەشتەوە بێژراوە.

 896و بەند 238هاتى يەسنا، وە پێكهاتووە لە  72هات لەسەرجەمى  17گاتاكان، بريتين لە
هاتووەو ماناكەى دەبێتە )سروود gatha بە گات وشە. لەئاوێستادا ئەم وشەيە5560و چەكامە

 خوێندن بە دەنگێكى خۆش(.

 دەبێژێ: 104وحيدى لەكتێبى )گاتها، سرودهاى مينوى زردشت(ل ــ دكتور حسين

و بەنرخترين بەشى ئاوێستايە، وخودى زەردەشت ))گات، بەماناى سروودە، گاتەكان كۆنترين
و دەستدرێژييانەى كە و گيروگرفتانەەڵەمەبێژاويەتى، خۆشبەختانە ئەو هەموو تەنگوچ

لەدێرزەمانەوە بەسەر ناوچەكەدا هاتووە، نەيتوانيوە زيانى پێبگەيەنێت، ئەورۆ هەروەك چلۆن 
 بێژراوە، هەروا ماوەتەوە((.

 ناوبراو لەهەمان كتێبدا دەربارەى ئاهەنگى گاتەكان دەبێژێ:

و دڵِرفێن بێژراوە، وخۆشبەختانە ئەوِرۆ، هەروەك چلۆن پێش ))گاتەكان، بە ئاهەنگێكى تايبەتى
هەزاران ساڵ لەمەوبەر بێژراوە، هەروا ماوەتەوە. بەآلم ئەوەى پتر سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە 
و كەوشەى )گاتار( كە ئێستاش نێوى ئاواز يا نەوايە كە لەكوردستاندا دەچرێت، ئەم وشەيە لەدو

بەش پێكهاتووە، واتە )گات( وە)تار(، وبەزمانى كوردى بەماناى ــ گاتاخوان )بێژەنى گات( 
دێت. لەوانەيە بتوانين بێژين كە ئاوازى )قەتار( كە لەروى بەياتى تورك دەخوێنرێت، هەر 

 و پيتى )گ( گۆِراوە بە )ق(.)گاتار( بوبێـت

دەبێژێ: )گات  1اسمانى زردشت( ل  موبدفيروز ئازەرگوشەسب لەكتێبى )گاتها يا سرودهاى
 و لەتەكوشەى گيتا كە سرودى پيرۆزى هيندۆكانە چونيەكن(.بە ماناى سروودى ئاسمانييە

و شێوەى ژيانى پاكوراست، ناوەِرۆكى گاتاكان بريتيە لەباس دەربارەى فەلسەفە، ِرەوش
و بەهێز ۆشەنو رِ و خۆناسين كە بە شێوەيەكى فرە سادە، خواناسينيەکتاپەرستی ئوسوڵی
 بێژراوە.

و ژێرخانى ئاينى زەردەشتين. كورتەى ئەو باسانەى لەم بەشەدا بە تێكِرايى گاتاكان كۆڵەكە
 هاتووە بريتين لە:

و يەكتايى خواو چۆنيەتى ناسينى ئاهورامەزدا، باوەِر بەبوونى دوو و مەزنێتىباسى توانايى
و خراپە، سەركەوتنى چاکە بەسەر اکەو جياواز لەيەكتر كە بريتين لە چهێزى دژ بە يەك

و وباوەرِ و ِرووناكى بەسەر تاريكيدا پاش ملمالنييەكى درێژخايان، ئازادى بيرخراپەدا
و و پاداشو دۆزەخهەلێبژاردن )تەنانەت ئازادى هەلێبژاردنى ئايين(، باوەِر بە بوونى بەهشت



ا، بەرپرسياربوونى ئادەميزاد و پياودو خراپەكاران، يەكسانى لەنێوان ژنسزا بۆ چاکان
و گەيشتنە دەرگاى بەرامبەر بەو كارانەى پێى هەلێدەستآ، ِرێگەى گەيشتنە پلەى پوختەيى

 بارەگاى ئاهورامەزداوە.

و پێويستە لەژيانماندا بەكارى بهێنين بريتيە باشترين دەرسێك كە لە گاتاكاندا وەريدەگرين
 لەهەوڵو تێكۆشان دژى خراپە.

و خراپيەكانى و جەنگ بين دژى ناپاكىمان لێدەكات كە هەميشە ئامادەى ملمالنێزەردەشت داوا
و ئاوەدانكردنى جيهان تاوەكو ئەهريمەنى دەرونى كە بەربەستێكە لەسەر ِرێگەى پێشكەوتن

 و رووناكى بەسەر تاريكيدا زاڵ دەبێت.چاکە بەسەر خراپە

ەنانەت بۆ يەكجاريش باسى ئيزەدەكان شايانى باسە، لێرەدا بێژين لەسەراسەرى گاتاكاندا، ت
نەكراوە، چونكو شێوازى مادى ئەم ئيزەدانە بەالى زەردەشتەوە بەرپەرچ دراوەتەوە. تەنيا 

 و دانا باسكردووە.ئاهورامەزداى بەناوى خواى ئافەريدەگار

و تەنانەت بە ئاهورامەزداش هيچ و پێشكەشى بە ئيزەدەكانهەروەها دەربارەى قوربانى كردن
 وێستاوە.سێكى نەكردووە، بەڵکو دژى ئەم جۆرە كردارانەبا

 و ِراشكاوى خۆى دەنوێنآ.باوەِرى زەردەشت لەناوەِرۆكى ئەم گاتانەدا زۆر بە جوانى

و خودى زەردەشت لەراِستيدا، بۆئەوەى خاس لەپەيامە پيرۆزەكەى بەو شێوەيەى كە بووە
ونزاو.... كە وێردولەگاتاكاندا، بە بيرێكى پاك چراندوويەتى، بگەين، دەبێ هەرچى ئەفسانە

و و بناوانى گاتەكان. ِراژەپاش گاتاكان خراوەنەتەسەر ئەم پەيامە، پاك بكرێنەوەو تەنيا بچينە بنج
و سادە بۆ زۆربەى زۆرى خەڵک، وبە بەيانێكى لێكۆڵينەوەى گاتاكان دەبێ بە زمانێكى پاراو

واقيعيەوە هەلێقوآلبێت، و كۆمەآليەتى كە لەسەرچاوەيەكى فەلسەفىو بەڵگەى زانيارىزانستانە
 و عەودااڵنى ِرێگەى راستى باس بكرێت.بۆ زانايان

مى زەردەشتدا، پەيوەندى ِراستەوخۆى لەتەك ژيانى و معنوى لەپەياو نرخى ئاكارىپلەوپايە
و گەشەپێكردنى و هيواى زەردەشت رێكخستنى ژيانێكى بەختيارو ئامانجكۆمەاليەتى خەڵکيدايە

و پێشخستنێتى. ئەوەى كە لەگاتاكاندا پتر بايەخى پێدراوە بريتيە لەپەيوەندى نێوان کۆمەڵگا
و دەيەوێت هەموان ۆ هەڵسوكەوتى خەڵک دەكاتو مرۆڤايەتى. زەردەشت زێتر ئاماژە بمرۆڤ

دا بژين، بآ گوێدانە جياوازى ترو ئارامييەوە وەك برا لەتەك يەكو تەبايىو ئاشتىبە خۆشى
 و.....و بيرباوەوەرِ و ِرەنگِرەگەز

 لەروانگەى زەردەشتەوە بەختەوەرى لەوەدايە كە خەڵکى بەختەوەر بكەيت.



و ِروونى ێنج بەشەكانى ئاوێستا بدەين، فرە بە ئاشكراووردى سەرنجى هەر پگەر خاس بە
بۆمان دەردەكەوێت كە گاتاكان لەاليەن زمانەوانييەوە، لەبەشەكانى ديكەى ئاوێستا كۆنترە، 

 ئەويش بەم بەلێگانەى الى خوارەوە:

ووشانەى تيايدا بەكارهاتوون، لەبەشەكانى ديكەى و شێوازى نووسينى گاتاكان، وئەوــ زمان1
ووشانەى كە لەسەردەمى نووسينى گاتاكاندا ێستا، فرە كەم وەبەرچاودەكەون. واتە، بڕی لەوئاو

و بەكاردەهێنران، لەپاشاندا كە بەشەكانى ديكەى ئاوێستا نوسراوەتەوە، ئيدى بەكارنەدەهێنران
 لەناوچوبون.

ورستە  و فەلسەفى نوسراوەتەوە،و كێشەدارو ئاسانـ گشت گاتاكان بە شێوەيەكى ِرەوان2
وباوەِرێكى يەكجار مەزنن، كە تەنيا دەتوانێت لەسەرچاوەى باوەِرى بەرستەى نيشاندەرى بير

 و پيرۆزى زەردەشت خۆيەوە هەلێقوآلبێت.بەرز

و دوور و داستانى خەياآلوىـ هەموو گاتاكان بخوێنينەوە، چاومان بە هيچ جۆرە ئەفسانە3
 لەراستى ناكەوێت.

ا بۆمان دەردەكەوێت ـ كە تائەو سەردەمەى نووسراوەتەوە، ئاينى ــ لەناوەِرۆكى گاتاكاند4
و هێشتا خەڵک باوەِرى تەواويان پێى و خواپەرستى بە تەواوەتى نەگەيشتۆتە پوختەيىِراستى

و نەگەردا نەبووە، ونەهاتونەتە سەر رێى ئەو ئاينە، وسەركەوتنى راستى بەسەر درۆدا لەئەگەر
و دەردەسەرييەكان و باسى گيروگرفتردەشت گلەيى دەكابووە، چونكو لەزۆر جێگادا زە

 دەكات.

هات(ى گاتاكان بە پێنج بەش دابەش دەكرێن، وهەربەشەى بۆ خۆى ناوێكى تايبەتى هەيە  17)
 كە بەم شێوەيەيە:

هات، واتە لە هات  7ئەم بەشە پێكهاتووە لە  Ahunavaiti ـ ئەهوەن وەئى تى )ئەهنودگات(1
چەكامە. زێتر  3، ولەسەد بەند پێكهاتووە، هەر بەندەى بريتييە لە34تى تاوەكو كۆتايى ها 28

 و ئازادى لەهەلێبژاردندا دەكات.باسى پەرستنى ئاهورامەزدا، هەلێبژاردنى پەيامبەر

تا  43هات )هاتى  4ئەم بەشە پێكهاتووە لە  ushtavaiti ـ ئوشتەوەئى تى )ئەشتودگات(2
كە چوار  15چەكامە پێكهاتووە، جگە لەبەندى  5دەى لە و هەر بەنبەند 66( و بريتيە لە 46

 11چەكامەى لێماوەتەوە، وچەكامەى پێنجەهەمى بزربووە. هەر چەكامەيەكيشى بريتيە لە 
 پارچە.

و و خواناسين بەهۆى بيرى خاسو نهێنى ئافراندن، خۆناسينئەشنودگات، زێتر دەربارەى راز
و و دژايەتى لەتەك درۆزناناەكانى ئاينى راستىو دادەوە، دەدوێت. هەروەها بنچينِراستى

 دوارۆژى راستكردەوەكانى شێكردۆتەوە.



( كە 50تا  47هات )هاتى  4ئەم بەشە پێكهاتووە لە  Spentamainya ـ سپەنتمەگات3
پارچە  11و هەر چەكامەش لە چەكامە 4بەند، وهەر بەندەى پێكهاتووە لە  41بريتييە لە
 پێكهاتووە.

و سەركەوتنى بەسەر ئەنگرەمينو، وپەرستنى و سپەنتامينوربارەى ئافراندنئەم بەشە، دە
 ئاهورامەزدا دەدەوێت.

( وبريتيە 51پێكهاتووە لەتەنيا يەك هات )هات   Vohu – Khshathraـ وەهوخشەتەرگات4
پارچە،  14و هەر چەكامەيەش بريتيە لە چەكامە پێكهاتووە 3و هەر بەندەى لە بەند 22لە 

 و نوێ بونەوەى جيهان دەوێت.و كردارى ئادەميزادكار دەربارەى

ئەمە دوا بەشى گاتاكانە، وبريتيە لەتەنيا يەك هات )هات   Vahishtoishtiـ وەهيشتوئيشتى5
و دوانى چەكامە پێكهاتووە. دوو چەكامە كورت 4و هەر بەندەى لە بەند 9( وە پێكهاتووە لە 53

 پارچە. 19و چەكامە درێژەكان هەريەكەى بريتين لە پارچە 12درێژن. كورتەكانى بريتين لە 

پێش ئەوەى يەكە يەكە سروودەكانى زەردەشت )گاتاكان( شيبكەينەوە، بەپێويستىدەزانم بێژم، 
مەخابن ئەو کەسانەى ئەم سروودە پيرۆزانەيان لەزمانى ئاوێستاييەوە گۆِريوە، لەزۆر شوێندا 

و زۆربەى ئەو هەآلنە بەهۆى ئەوەوە بووە كەوشەيەك زێتر لەمانايەكى هەبووە، كەوتونەتە هەڵە
و ئەوى ى ئاوێستايى كە دوو ماناى هەيە، يەكێكيان بە ماناى جيهانەgo وێنەوشەى گۆ ـبۆ

كە مانايەكى )خەڵک( يا جەماوەرە، ومانايەكى   Pasu ديكەيان بە ماناى)گا( يە،وشەى پسو
و ديكەى )ِرانەمەِرە(. جا، بۆئەوەى كەمتر دوچارى هەڵەببم، پەنام بردۆتەوە بەر تازەترين

 و ِراژەى گاتاكان.ن گۆِرينبەمتمانەتري

  

 وەئى تى()ئەهوەن       Ahunavaiti ئەهنودگات

 سرودى يەکەم

 1ــ بەندى  28يەسنا ــ هات 

 ))ئێستا،

 ئەى مەزداى داناو مەزن

 پێش هەموو شتێك،



 هەردوو دەستم بەرەو الى تۆ درێژ دەكەم

 و داواى بەختەوەريت لێدەكەم.وەستايشتت دەكەم

 هيوادارم كە،

 و دروستى،بتوانم لەژێرسايەى ِراستى

 و زانيارييەوە،وبەهۆى هۆش

 و كامِرەوايى دابين بكەم،جيهانێكى پِر لەئاسايش

 ويژدانى پاكو گيانى گيانداران خۆشحاڵ بكەم.((و

تاوەو هەردوو دەستى بەرەو ئاسمان درێژ لێرەدا ئەوەمان دێتە بەرچاو كە زەردەشت ِراوێس 
و سەرچاوەى گشت و بآ فيزييەوە ستايشتى خواى داناو مەزنكردووە، وبەوپەِرى رێز

 و بەختەوەرى لێدەكات.و داواى شادىچاکييەكان دەكات

و بيرى خاس، ئامرازى گەيشتنە بەختيارييە، لەبەر ئەوە دەبينين زەردەشت و زانيارىهوشيارى
و پەيڕەوى لەياساى راستى )ئاشا(، و)وەهومەن( و دروستىكە لەژێر سێبەرى راستىهيوادارە 

و بەو و بيرى خاس بتوانێت گيانى گيانداران بەختەوەر بكاتو زانيارىكە بريتيە لەهوشيارى
 و بێخەوشێتى بگەيەنێت.و پوختەيىو کۆمەڵگاى مرۆڤايەتى بەرەو پێشكەوتنهۆيەوە ئادەميزاد

و چۆنيەتى ژيانى بۆ رۆشەن بێتەوە، پەنا دەبێتە ەوەى لەنهێنى ئافراندن بگاتزەردەشت، بۆئ
و لەكاتى سەغڵەتىۆ پێويستيدا داواى يارمەتى لێدەكات، چونكو بەر بيرى خاس )وەهومەن(

و بيرى خاس تەنيا ئامرازێكن كە دەتوانن ببنە كليلى كردنەوەى قفڵی فرە و زانيارىهوشيارى
 و سروشت، ويارمەتى پەيامبەر بدەن بۆ ِراگەياندنى پەيامەكەىنلەنەزانراوەكانى ژيا

  

 2بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و دڵێكى ِرۆشەنەوە ِرووت لێدەكەم،بە بيرى خاس

 لەژێرسايەى ِراستييەوە،



 پێمان ببەخشە،

 و معنوىپاداشتى ژيانى مادى

 ئەو پاداشتەى كە ئيماندارەكان بەختەوەر دەكات.((

لەم بەندەدا، زەردەشت باوەِرى بەوە هەيە كە تەنيا ئامرازێك كە ئادەميزاد لەخوا نيزيك دەكاتەوە 
و خۆشەويستى خەڵکى لەدڵدا بێت. زەردەشت ئاواتە خوازە لەخوا ئەوەيە كە بيرى خاسى هەبێت
و و بەختەوەرى كە تەنيا بەهۆى ِراستىو معنوى نيعمەتى پوختەيىكە لەهەردوو جيهانى مادى

و ئەوانەى پاكييەوە وەدەست دێت، پێمان ببەخشێت. ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە ئيمانداران
و سەرفرازى و پيشەيان بۆئەوەى بەختەوەرىو پاكى بكەنە ِرێبازگوێ ِرايەڵی قسەكانين ِراستي

 و جيهانى دواييان وەدەست بكەوێت.ئەم جيهان

  

 3بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 )ئاشا(و ئەى بيرى خاس)وەهومەن( وئەى ِراستى

 ئەز، سروودى وەهاتان بۆ دەهۆنمەوە،

 كە تائێستا كەس نەيبێژاوە،

 و پاكى )خشەترا(،هيوادارم توانايى معنوى

 و بەسەر زاتما زاڵبم.لەدەروونمدا پتر بێت

 و ئارەزوومان بەديبهێنين.تكا

 و شاديمان پآ ببەخشن((.وبەختەوەرى

لەم بەندەدا، ستايشى ئاهورامەزدا وەك ئافەريدەگارى مەزن، وئاشا )دياردەى راستى پاكى(و 
وەهومەن )دياردەى بيرى خاس(ــ كە هەردوكيان لەنيشانەكانى ئاهورامەزدان ــ كراوە، لێرەدا 

مشاسپەندانە بەنيشانەكانى هەر وەك لەباسى ئەمشاسپەندان باسمان كرد، زەردەشت ئەم ئە
و جياوزاييان نيە. يانى ئەمانە و سەربەخۆو هيچ جۆرە بونێكى تايبەتىئاهورامەزدا دادەنێت

 گشتيان نيشانەكانى خوان.



لێرەدا زەردەشت دەبێژێت كە بە پەروەردەكردنى ئەم سآ نيشانە تايبەتيانەى ئەم سآ 
و زێتر بكرێت كە لەپاشاندا گەيشتنە پوختەيىو فيداركارى خۆ ئەمشاسپەندانە دەتوانرآ باوەرِ 

و ئاواتى گشت كەسێكە، دەتوانين بێژين كە ئەم بەندە بريتيە و نەمرێتيە كە ئارەزوبەختەوەرى
و پوختەيى ئادەميزاد چونكو پاش ئەوەى هەركەس رێگەى لە بِرينى قۆناغەكانى پێشكەوتن

و دلۆڤانى خەڵکى خستە نێو خۆشەويستىو و بيرى خۆى پاك كردەوەو پاكى هەلێبژاردِراستى
و و وەهومەندڵيەوەو ژيانى خۆى تەرخان كرد بۆ خزمەتى کۆمەڵگا، واتە نيشانەكانى ئاشا

و باوەِر بەخوا و لەخۆبوردنخشەتراى لە هەناوى خۆيدا پەروەردە كرد، ئەوسا رۆحى فيداكارى
 يا )ئارمەئيتى( تێدا زێتر دەبێت.

 و پوختەيى.اغە بێگومان دەگاتە پلەى بەختەوەرىپاش بِرينى ئەم چوار قۆن

و لەكۆتايى ئەم بەندەدا، زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە لەكاتى پێويستيدا يارمەتى خۆى
 و ناخۆشيەكانيان رزگاريان بكات.و لەگرفتارىهاوِرآكانى بدات

و ِراگەيەنێرى لەم بەندەدا زەردەشت زۆر بە ِراشكاوى دەبێژێت كە يەکەمين مامۆستا
 يەکتاپەرستی بووە لەجيهاندا چونكو هيچ كەسێك لەپێش ئەودا ئەم جۆرە سروودانەى نەبێژاوە.

  

 4بەندى 

 و گيانم بەهۆى بيرى خاسەوە))ئەز، ِرۆح

 بەرەو بەهەشتى بەرين دەبەم.

 بە زانيارييەكى تەواوەوە، لەو پاداشتەى كە،

 وە،ئاهورامەزدا بۆ كاروكردارى خاسى ديارى كردو

 و توانام هەيە،تا ئەو شوێنەى هێز

 ئامۆژگارى خەڵک دەكەم كە

 تێبكۆشن ِريبازى ِراستى بگرنەبەر.((

و و ژيانێكى پِر لەچاکەو پاك، ئادەميزاد لەخراپە دوور دەخاتەوەو بەرەو جيهانبيرى خاس
كى مەزدايە و ئاشتى دەبێت، واتە بەسەراى پِر لەِرووناو ئاسايشو ميهرەبانىو دڵۆڤانىپاكى

ئافەريدەگارى دانا، واتە بۆ بەهەشت دەبێت. لەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژى كە ئەو كاروكردارە 



بآ چاوەِروانى پاداش ئەنجام بدرێـت، وتەنيا لەبەر خاترى  يە جێى رەزامەندى ئاهورامەزدا
 خاسێتى خودى كارەكە ئەنجام بدرێت.

هەروەها لەم بەندەدا، زەردەشت زۆر بەِراشكاوى باسى پێويستى سەرشانى دەكات كە بريتيە 
و دروستى و ِرێنمايى خەڵک بۆئەوەى رێگەى ِراستىلەبآلوكردنەوەى باوەِرى خواپەرستى

 بگرنەبەر.

  

 5بەندى 

 و پاكى )ئاشا())ئەى دياردەى ِراستى

 كەى بەديدارت شاد دەبم؟

 اس )وەهومەن(،ئەى دياردەى بيرى خ

 و هۆشەوە دەتوانم بتناسم؟كەى بەهۆى دانايى

 وئەى ئاهوراى دانا، كەى رێگەى گەيشتنە الى تۆ دەدۆزمەوە؟

 وكەى زايەڵەى دەرونى مەزدايي دەبيستم؟

 هيوادرام كە

 و هێزى دەم پاراوى، 27بە ياريدەى ئاخافتنى پيرۆز )سروودى پيرۆز(

 ِرێنمايى گومِراكان بكەم

 وبيانخەمە سەر خاسترين رێگە كە

 و يەكتاپەرستييە.((ِرێى ِراستى

لەم بەندەدا، زەردەشت ِرێگەى گەيشتنە الى ئاهورامەزدامان بۆ دەستنيشان دەكات، كە بريتيە 
و زانست، وە جەغت لەسەر ئەوە دەكات كە دەبێ و هۆشو بيرى پاكو دروستىلەِراستى

و دروست پێشانى گومِرايان بدرێت، ونابێ بە وتەی باش، رێگەى راستوبەزمانى خۆش
ۆرەملـآ لەتەكياندا رەفتار بكرێت بۆئەوەى ناچاربكرێن كوێر كوێرانە و زو هەرەشەتۆبزى

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#27?


و ئەويش ئەوەيە كە دەبێ ئامۆژگاريەكانى پەسەند بكەن، ولێرەدا باشترينوێنەمان فێردەكات
 و دڵۆڤانييەوە ِرەفتار بكەين.وتەی خاسوهەميشە لەتەك نەيارەكانماندا بەهێمنى

و و بيرى پاكو دروستىەيە كە لەژێرسايەى ِراستىزەردەشت لەم بەندەدا، ئارەزووى ئەو
و ويژدانى پاكەوە بتوانێت ئاهورامەزداى داناو توانا بناسێتو زانستەوە، هەروەها بەهۆىهۆش

 ڵی نيزيك بێتەوە.

  

 6بەندى 

 ))ئەى مەزدا،

 و،و ِراستىبيرى خاس

 تەمەن درێژيم پێببەخشە.

 هەروەها بەهۆى ئامۆژگارييەكانت،

 و شادومانىاناى معنوىهێزو تو

 و هاوِرێيانم ببەخشە،بە زەردەشت

 و توِرەيى نەياران سەركەوين.((تا بتوانين بەسەر كينە

و تواناى و بيرى خاسزەردەشت، لەم بەندەدا داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە هێزو تواناى معنوى
ە خەڵک ئاخافتنى باش بەخۆى هاورآ كانى بدات تا بتوانێت باشتر پەيامەكەى ب

 و ئەوانەى دژايەتى دەكەن، بخاتەسەر ِرێى راست.بەتايبەتی گومِراكان  ِرابگەيەنێت،

و بەندى پێشوتر دەگەين، ئەوەيە كە زەردەشت بەهيچ جۆرێك بە تۆبزى ِرێنمايى ئەوەى لەم بەندە
و دروست خەڵکى هانداوە كە و راستخەڵکى نەكردووە، بەڵکو هەميشە بە قسەى خۆش

و خۆشەويستى خەڵکى، تەنيا چەكى و دوورە پەرێزبن لەخراپە. بيرى خاسلەراستى بگەن
 ە.ِراستەقينەى زەردەشت

  

 7بەندى 



 ))ئەى ِراستى )ئاشا(،

 ئەو خەآلتەى كە پاداشتى بيرى خاسە،

 پێمان ببەخشە.

 وەتۆ ئەى پاكى )ئارمەئيتى(،

 و هاورآكانى بەديبهێنە.هيواو ئارەزووەكانى گوشتاسب

 ئەى مەزدا،

 هێزو توانامان پێببەخشە،

 ن.((و دەستورەكانت بە هەموو خەڵکى جيهان ِرابگەيەنيتا بتوانين پەيام

و و زەردەشت داواى دەكات بريتيە لەهۆشيارىو خەآلتەى كە پاداشى بيرى خاسەئەو بەخشيش
و و دڵۆڤانى بێخەوش بۆ هەموو خەڵک، هەروەها باوەرِ و رۆشەنبينىو حيكمەتزانيارى
و خۆ بەزل نەزانين، زەردەشت، داواى ئەمانە دەكات بۆئەوەى وەك ئامرازێك فيداكارى

و پەيامەكەى بە هەموو جيهان آبەجآ كردنى فەرمانەكانى ئاهورامەزدابەكاريان بێنێت بۆ ج
 و دروستى لەنێو خەڵکدا بآلوبكاتەوە.و ِراستىو ئاينى يەکتاپەرستیرابگەيەنێت

  

 8بەندى 

 ))ئەى ئاهورا،

 ئەى خاسترين خاسان،

 ئەى گەوهەرى ِراستى،

 لەناخى دڵمەوە ئارەزوو دەكەم،

 نم،و هاورێكابەفەرشوشتەرى دڵر

 و بيرى خاسيان پآ خەآلت بكەيت.((نەمرێتى



و براى لێرەدا زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە فەرشوشتەر )وەزيرى گوشتاسەب
و ئەو و ياوەرەكانىو يەكێكە لەوانەى كە زوو باوەِرى بە زەردەشت هێناوە(جاماسەب بووە

و ئاسوودەيى ژيان لەم جيهانەدا کەسانەى خاوەنى بيرى خاسن، بخاتە بەهەشت، واتە خاسترين
 و ِرەوان لەجيهانى ديكە.و ئارامى رۆحويژدانو ِراحەتىبير

  

 9بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 هەوڵدەدەم لەكانگەى دڵمەوە،

 سروودى ستايشى خۆمت ئاراستە بكەم،

 و بيرى خاس )وەهومەن(،هەرگيز ِراستى )ئاشا(

 لەخۆم نەِرەنجێنم.

 و توانايى معنوى )خشەترا(چونكو ئەوانە

 بەشياوى ستايشت دەزانم.((

و لەم بەندەدا، ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە ئەوشتە چاکانەى كە لەئاهورامەزدا بەخۆى
و ئازار بەكەس ەكارى نەهێنێتپەيڕەوانى بەخشيوەو دەيبەخشێت هەرگيز لەِرێى خراپەوە ب

و توانايى خۆيان و زيرەكىو بيرى چاک لەخۆى نەِرەنجێنێت. هۆشنەگەيەنێت بۆئەوەى ِراستى
بخەنەگەِر بۆئەوەى خزمەتى کۆمەڵگاى مرۆڤايەتى پێبكەن، وهەرگيز كارێك نەكەن كەزيان بە 

 و خشەترا لەخۆيان زوير بكەن.و وەهومەنو ئاشاخەڵک بگەيەنن

و نيشانەكانى )بيرى خاس، رە زەردەشت جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە ئاهورامەزدادوبا
 و توانايى( شياوى ستايشتە.راستى

  

 10بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،



 و ئارەزووى ئەو کەسانەى كەهيوا

 و خاس بيردەكەنەوەو راستى يان كردۆتە پيشە،دروستكردارن

 وتۆ خۆت خاسيان دەناسێت،

 .وەديبهێنە

 ئەز، خاس دەزانم كە تۆ

 ئەو ستايشتانەى لەناخى دەرونەوە دەردەچێت

 وبۆ كارى خاس بێت

 وەاڵم دەدەيتەوە.((

و ئارەزووى ئەو کەسانەى كە بەهۆى ويستلێرەدا زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە
هيچ جۆرە و بآ و زانيارييەكى تەواوەوەو بەهۆشيارىو دروستيداولەسايەى ِراستىبيرى خاس

 و خۆنوێندنێكەوە ستايشى ئاهورامەزدا دەكەن، وەديبهێنى.مەرايى

  

 11بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 هيوادارم بەهۆى ئەم ستايشتانەمەوە،

 و هۆشمەوە،وبەهۆى بيرو ئەقأل

 و بيرى خاس دەكەم،كە بۆ هەميشە پارێزگارى لەِراستى

 ئامۆژگارييەكانتم فێر بكەيت،

 وپێم بێژيت كە،

 هەر لەسەرەتاوە

 و ژيان چلۆن پێكهاتووە؟((ئافراندن



و مەبەست و ستايشتانە كراوە كە لەبندى پێشودا باسمان كردلەم بەندەدا، ئاماژە بۆ ئەو نوێژ 
 و ِريايەك.ئەو ستايشانەيە كە لەكانگەى دڵەوە دەردەچێت بآ هيچ مەرايى

و هۆشيەوە كە هەميشە پارێزگارى قألو ئەو بيرزەردەشت دەبێژێ كە بەهۆى ئەم جۆرە ستايشانە
و بيرى خاس دەكات، ئاهورامەزدا ئامۆژگارييەكانى پآ ئيلهام بكات، بۆئەوەى بتوانێت لەِراستى

پەيامە پيرۆزەكەى كە بريتيە لەِرێنمايى بەرەو بآخەوشێتى، ِرابگەيەنێت. هەروەها زەردەشت 
و )بوون(ى بەهۆى وستبوونى ئەم جيهانەو نهێنى چونيەتى درداوا لەئاهورامەزدا دەكات كە ِراز

و هۆشەوە بۆ ئاشكرا بكات، بۆئەوەى هەموو ِراستييەكان بۆ خەڵک رۆشەن بكات )وەاڵمى بير
 ( گاتاكاندا دەبينين.30و باسى چونيەتى وەديهاتنى جيهانى بوون لە )هاتئەم داخوازيە

  

 سروودى دووهەم

 1ــ بەندى  29يەسنا ــ هات  

 :كاەو گلەيى خۆيت عەرزد))ئەى مەزدا گيانى گيانداران، سكاڵ

 بۆچى منت ئافراند؟

 بۆچى ئەم جەستە مادييەت پآ بەخشيم؟

 و جەردەيى،و سەركێشىو قينستەم

 دەوروبەرمى تەنيوەتەوە.

 ئەز، لەتۆ بەوالوە، هيچ پشتوپەنايەكم نييە،

 كەوابو،

 ئەوەبێت لەم بارە ئالێۆزە ِرزگارم بكاكەسێك كە شياوى 

 پێم بناسێنە.((

و پِر لەم بەندەدا، باسى بارودۆخى سەردەمى زەردەشت دەكا. کۆمەڵگاى ئەو سەردەمە ئالێۆز
و ئاژاوە ناوچەكەيان و ستەملەخراپەكارى بووە. دزێتى، جەردەيى، كوشتو كوشتار، جەور

كە گيانى گيانداران )لێرەدا گيانى گيانداران و بە جۆرێك خەڵک لەسەغلەتيدابوون تەنيبۆوە
واتە ِرەوانى هەموو جيهانە )وروح الوجود( ئۆقرەى و گياندارانەنوێنەرى هەموو ئادەميزاد



و سكاڵى خۆى لەخزمەت ئاهورامەزدا عەرز دەكات، وداواى لێدەكات كە كەسێك لێدەبرێێت
 هەلێبژێرێت ئەم خەڵکە لەم بارە ئالێۆزە رزگار بكات.

  

 2بەندى 

 ))ئەوسا،

 ئافەريدەگارى جيهان، لەِراستى )ئاشا(ى پرسى:

 كـآ هەلێدەبژێرى بۆ ِرابەرايەتى جيهان؟

 و تواناى ئاوەدانكردنەوەى جيهانى پێببەخشين.و، هێزو پشتيوانى لێبكەينتا ياريدەى بدەين

 ئەى ئاشا،

 و سەردارى جيهاندەتەوێت كـآ هەلێبژێريت بە ِرابەر

 و خراپەكاران لەناوبەرێت؟((و ئازارى درۆزنو توِرەيىينتا بتوانێت ق

( بريتيە لەشانۆگەرێتييەكى ئيزەدى كە: ئاهورامەزدا، ئاشا، 29دەتوانين بێژين كە تێكِرا )هات 
 و گيانى گيانداران ِرۆڵی سەرەكى تێدا دەبينين.وەهومەن

و گلەيى خۆى دەربارەى بارودۆخى لەبەندى پێشودا باسمان كرد كە گيانى گيانداران، سكاڵ
 ەزدا دەكا كە رزگاركەرێكى بۆ هەلێبژێرێت.و داوا لەئاهورامکۆمەڵگا دەردەبڕێت

لەم بەندەدا، لەبريتى ئەوەى ئاهورامەزدا ِراستەوخۆ خۆى كەسێكى پێناسێنآ. داوا لە)ئاشا( كە 
و رزگاركەرێك دەستنيشان بكات و زانستى خۆيەتى، دەكات كە رابەرێكو پاكىدياردەى ِراستى

و و دروستىى بدات لەبآلوكردنەوەى ِراستىكە بتوانێت دڵنەوايى گيانداران بداتەوەو يارمەت
و گومِرايانى و درۆزنانئاوەدانى جيهان. ِرابەرێك كە هێزو تواناى بەربەرەكانى بەدكاران

و و كينەو بيانخاتە سەر رێى راستو بتوانێت بەهێزى معنوى ملمالنێيان لەتەكا بكاتهەبێت
 ە، لەناوبەرێت.و دواكەوتنى کۆمەڵگايتوِرەيى، كە مايەى بەدبەختى

 و ياريدەى دەدات.وا دەستنيشان بكرێت، ئاهورامەزدا پشتيوانى لێدەكاتهەرساتێك ِرابەرێكى

  



 3بەندى 

 ))ِراستى )ئاشا( وەاڵمى دايەوەو گوتى:

 وا ناناسملەنێو ئەم خەڵکەى جيهاندا كەسێكى

 كە بتوانێت ئەم ئازارە لەكۆأل خەڵک بكاتەوە،

 دژى خراپەكاران. وياريدەى پياو چاکان بدات

 بێگومان لەنێو ئەم خەڵکەدا،

 و بە تواناتر بێت،ئەو كەسە دەبێ لەهەموان بەهێزتر

 تا هەركاتێك داواى يارمەتى كرد

 و ياريدەى بدەين.((فرياى بكەوين

و پاكى( بۆ وەاڵمدانەوەى ئاهورامەزدا كە لەم بەندەدا، دەبينين كە ئاشا )دياردەى راستى
و بەِراشكاوى پرسيارى لێكردبوو كـآ هەلێدەبژێرێت بۆ رزگاركردنى خەڵک، تواناى نييە

وا ناناسێت كە بەم كارە مەزنە هەڵسێت، بەآلم دەبێژێ بێگومان كەسێك بۆ دەبێژێ كە كەسێكى
و زالێم و نابێ ستەمكارويژدان بێتو بەو بآ ئازارەزنە هەلێدەبژێرێت، دەبێ ميهرەبانئەم كارە م

و پاكى دەبێ لەهەموان سەرتر بێت، دەبێ هێزوتوانايەكى وەهاى بێت، لەروانگەى راستى
هەبێت كە بتوانێت ياريدەى دروستكاران بدات دژى خراپەكارى. لەكۆتاييدا دەبێژێ كە ئامادەى 

 و فرياى بكەوين.يارمەتى بدەين ينهەركاتێك پەناى بۆ برد وئەو كەسە توانايە ياريدەدانى

 4بەندى 

 ))مەزدا ئاهورا، لەهەموان خاستر ئاگادارە

 و پەيڕەوەكانيانا بت پەرستەكانوودكە لەِرابوورد

 چييان كردووە،

 لەپاشە رۆژيشدا چ دەكەن.

 ايە،و داوەريكردن تەنيا بۆ ئاهورلەبەر ئەوە، دوا بِريار

 ويستوخواستى ئەوە، ئێمە گوێ ِرايەڵين.((كەوايە، هەرچى شتێك



و دەبێژێ: ئەى خواى داناو ئەم بەندە، تەواوكەرەوەى بەندى پێشووەو تيايدا )ئاشا( قسە دەكا
و كردارى مرۆڤيت چ لەرابوردودا و ئاگادارى هەموو كارژير، تۆ خۆت هەموو شتێك دەزانيت

 بآ ئاگادارى تۆ ِروونادات.و هيچ شتێك چ لەپاشەرۆژدا

و لەبەرئەوە، تەنيا خۆت دەتوانيت لەم بارەشەوە بِريار بدەيت چونكو بِريارەكانت ِراستو دروستن
 ئێمە دەبێ گوێ ِرايەڵی دەستورەكانت بين.

  

 5بەندى 

 و گيانى گيانداران، هەردوو پێكەوە،))ئەز

 وبەِرێزەوە دەستمان بەرز دەكەينەوە،

 وستايشتى ئاهورامەزدا دەكەين،

 وداواى لێدەكەين كە،

 هەرگيز لەاليەن خراپەكاران، زيان بە،

 و ِرابەرەكەيان نەگات.((و خاسكردارەكانمرۆ پاكەكان

 و دەبێژى:لەم بەندەدا، )ئاشا( درێژە بە قسەكانى دەدا

و دەستمان بەرز و مل كەچييەاران، هەردووكمان بەِرێزو گيانى گياندئەى خواى گەورە، ئەز
و دەكەينەوەو ستايشتت دەكەين، ئارەزوومان ئەوەيە كە ئامرازێك هەلێبژێرى كەمرۆ خاسەكان

و ئازارێكيان و هيچ ئێشو زيانەكانى ئەهريمەن بپارێزآخاوەن باوەِرەكان لەخراپەى نەياران
ێشەواكەيان بە، كە ِراسپاردەيە بۆ رزگاركردنى هەموو و پپێنەگات. هەروەها ئاگادارى ِرابەر

 و دروست، ولەخراپەى نەياران بيپارێزە.و ِرێنمايى يانە بەرەو ِرێگەى ِراستخەڵک

  

 6بەندى 

 ))ئەوسا،

 ئاهورامەزدا،



 و دانايى خۆيەوە،كە بەزانست

 ژيانى ئافراندووە، فەرمووى:

 و ِرابەرێكى پاك ناناسيت؟ئايا تۆ، سەردار

 ەگەر تۆ، هەلێبژاردەى ئافەريدەگارنيت؟م

 و ئاگادارى ئەم جيهانەم، بەتۆ ِرانەسپاردووە؟((ئايا چاودێرى

  

پاش ئەوەى ئاشا بآ توانايى خۆى بۆ وەاڵمدانەوەى ئاهورامەزدا دەربڕێ، ونەيتوانى كەسێك 
دەبێت  ديارى بكات كە خەڵک لەو بارە ئالێۆزە ِرزگاربكا. ئاهورامەزدا دەفەرمەوآ كە چلۆن

( كە هەڵيبژاردووە -ئاشا -و پاكييەو دروستىكەسێك )لێرە مەبەست لەكەسێك، دياردەى راستى
و و ئاگادارى ئەم جيهانە، ئاگا نەبآ لەكەسێك كە بتوانێت ِرابەرێتى ئەم خەڵکە بكاتبۆ چاودێرى

رزگاريان بكا لەو بارودۆخە. لەم بەندەدا دوپاتى دەكاتەوە كە ئاهورامەزدا ئافەريدەگارى 
ئاشا ئەوەندە دەزانێت و حيكمەتى خۆيەوە ئافراندووە. وهۆشو ئەم دنيايەى بەهۆى بيرجيهانە

وتوانا بێت. لێرەدا و بەهێزوپاككە ئەو دەبێ كەسێيەتييەكى ميهرەبان، جوامێر، بەويژدان، راست
و ئەوەمان بۆ دەردەكەوآ كە مەبەستى ئەسڵی ئەوەيە كە هەلێبژاردنى زەردەشت بەرابەرايەتى

 پەيامبەرێتى راستەوخۆ لەاليەن ئاهورامەزدا خۆى بووە.

  

 7بەندى 

 و بەختەوەرى دەهێنآ،)ئەم ئاخافتنە پيرۆزە كە شادى)

 لەاليەن ئاهورايە كە:

 ويستو خواستى لەتەك ِراستى )ئاشا(دا، هاوئاهەنگە

 ومەزدا ئاهورا،

 لەبۆ ئاوەدانكردنى جيهان،

 و دروستكردار كردووە.ئەمەى فێرى مرۆى پاك



 ئەى بيرى خاس )وەهومەن(

 و مەبەستتەكـآيە ئەو كەسەى لەتۆيە

 كە بتوانێت بەِراستى ياريدەى خەڵک بدات؟((

لەبەندى پێشودا، ئاهورامەزدا چلۆن پرسيارى لە)ئاشا(كرد، لەم بەندەدا هەمان پرسيار 
و دەفەرموێت: ئايا ئەتۆ كەسێكى وەهات لەوەهومەن كە دياردەى بيرى خاسە، دەكات

 و لەم بارە ئالێۆزە رزگاريان بكات.ەتى خەڵک بداِرەچاوكردووە كە بتوانێت يارم

و بێدەنگ دەبێت. لێرەدا ئەوەمان بۆ ساغ دەبێتەوە كە)وەهومەن(يش ناتوانێت وەاڵم بداتەوە
 بۆيەكا ئاهورامەزدا)لەبەندى دواييدا خۆى وەاڵم دەداتەوە.

  

 8بەندى 

 ))ئەمن، تەنيا كەسێك دەناسم كە، 

 گوێِرايەڵی ئامۆژگارييەكانمە،

 وئەو كەسە

 زەردەشت ئەسپەنتمانە.

 تەنيا ئەوە كە دەيەوێت

 و سروودەكانى مەزدا،شێوەو ِرێگەى ِراستى

 بە خەڵک ِرابگەيەنێت.

 هەر لەبەر ئەوەيە كە

 و قسەى دڵفِرێنى پێدەبەخشين.((دەم پاراوى

و نە دياردەى بيرى خاس هەروەكو لەبەندى پێشودا گوتمان، نە دياردەى راستى )ئاشا(
هومەن(، هيچكاميان نەيانتوانى بەِراشكاوى وەاڵمى پرسيارەكەى ئاهورامەزدا بدەنەوە. )وە

و دەبێژى كە تەنيا كەسێك كە لەبەرئەوە ئاهورامەزدا خۆى وەاڵمى پرسيارەكەى خۆى دەداتەوە
 و دەستورەكانى جآبەجآ دەكات، زەردەشت ئەسپەنتمانە.گوێِرايەڵی فەرمانەكانى ئاهورايە



 و يەکتاپەرستی ئامادەگى تەواوى هەيە.بآلوكردنەوەى ئاينى راستى هەرئەوە كەبۆ

 ئەو تەنيا كەسێكە كە دەتوانآ ئادەميزاد لەگومِرايى رزگار بكات.

توانێت پەيامى ئاسمانى ب لەبەرئەوە، بريارمان داوە كە دەم پاراوى پآ ببەخشين بۆئەوەى خاس
 بە خەڵک ِرابگەيەنێت.

و وتەی پيرۆز )سروودى پيرۆز(ەشت دەبێژى: با بەياريدەدەرىدا زەرد 5( بەندى 28لە )هات 
و دروستى(. لێرەدا هێزى دەم پاراوى، گومِرايان بخەمەسەر خاسترين رێگە )واتە راستى

و دەم پاراوى پآ دەبەخشێ. شايانى باسە كە ئاهورامەزدا داخوازييەكەى زەردەشت وەدى دێنێت
وتەكانى ردوكيان لەو باوەِرەدان كە ئەم بەندەو پورداود، هەبێژين پروفيسۆر بارتلومە
 وەهومەنەيە نە ئاهورامەزدا.

  

 9بەندى 

 ئەوسا،))

 و گوتى:گيانى گيانداران، دوبارە دەنگى بەرز بۆوە

 ئايا ئەز دەبێ گوێِرايەڵی قسەى مرۆيەكى

 و پشتيوانى لێبكەم؟و بآ توانا بمالواز

 و توانا،بەِراستى، ئارەزووم ئەوەبوو كە سەردارێكى بەهێز

 بۆ ئەم كارە هەلێبژێردرايە.

 كەى كەسێكى وەها،

 بەهێزى بازووى خۆى،

 ياريدەم دەدات؟((.

و نارازى بێت. چونكو شتێكى ئاسايييە كە گيانى گيانداران لەم هەلێبژاردنەى زەردەشت قەلێس
دا(، زەردەشتى نەناسيبو، لەبەرئەوەى تا ئەوكاتە هيچ تا ئەوكاتە هيچ كەس )جگە لەئاهورامەز

پەيامبەرێك لەاليەن خواوە بۆ سەر زەوى نەنێرابو، هيچ كەسێك يا هێزێك باوەِريان بەوە نەبووە 



و توانا بێت كە بتوانێت بارودۆخى كە جگە لەسەركردەيەك يا شاليارێك بتوانێت ئەوەندە بەهێز
 کۆمەڵگا بگۆِرێت.

ووتووێژە كاتێك ِرويداوە كە زەردەشت وەك مرۆيەكى مادى اسە كە بێژين ئەملێرەدا شايانى ب
لەئارادا نەبووە. باس باسى رۆحيانەتى )فرەوەهر(زەردەشتە ــ لەپاشاندا باسى )فرەوهر( 

 دەكەين.

وادەزانێ كە كەسێيەتييەكى وگيانى گيانداران هيچ شتێك دەربارەى ئەم رۆحيانەتە نازانێت
وتوانا و كارە گرنگە هەلێسيت، بۆيە داوادەكات كە شاليارێكى بەهێزنآ بەم ئەركو ناتوائاساييە

 وتواناى بازووى خۆى لەناو بەرێت.و خراپەكاران بەهێزهەلێببژێرێت كە ستەمكەران

  

 10بەندى 

 ))ئەى ئاهورا،

 و بيرخاسەوە )وەهومەن(،بەهۆى ِراستى )ئاشا(

 و توانايى پێببەخشە،هێز

 و ئارامو ئاسايشو بەرەيەكى ئاوەداننەتا بتوانێت خا

 بە هەموو جيهان بگەيەنێت.

 ئەى مەزدا،

 و هەلێبژاردەى تۆ دەناسم.((ئەمنيش ئەو بەخاسترين ئافەريدە

و و رۆژهەالتناسەكان دەبێژن كە ئەم بەندە لەوتەكانى خودى زەردەشتەهەر چەندە بڕێ لەزانا
 دى، لەو كۆبونەوەيەدا ئامادە بووە.گيانى زەردەشت پێش ئەوەى بچێتە قالێبى ما

و بەندى داهاتوو، ئاخافتنى گيانى بەآلم موبد فيروز ئازەرگوشەسب لەو باوەِرەدايە كە ئەم بەندە
 گياندارانە.

لەبەندى پێشودا ئەوەى پتر سەرنجى ِراكێشا ئەوەبوو كە گيانى گيانداران لەِروى بآ ئاگايى 
و لێرەدا دەبينين لەو هاشوهوشە م لەپاشاندادەربارەى زەردەشت ئەو قسانەى كرد، بەآل

و لەئاهورامەزدا داوا دەكات و ِرەزامەندى خۆى بۆ ِرابەرێتى زەردەشت دەردەبڕێتدەكەوێت



و و ياوەرەكانى ببەخشێت تا بتوانێت ئاشتىو ِرابەرايەتى بە زەردەشتو تواناى معنوىكە هێز
و و شۆرِ جيهان دابين بكات، وكۆتايى بەشەرِ و هێمنايەتى بۆ هەموو خەڵکى و تەبايىئاسايش

 و خراپە بهێنێت.هەراوهوريا

لەكۆتايى ئەم بەندەدا، گيانى گيانداران كە نوێنەرى هەموو گياندارانى سەر روى زەمينە 
 دەبێژێ:

و ئەى ئاهورامەزدا، ئەى داناى توانا، ئێمەش هەموومان زەردەشت بە شياوى ِرابەرايەتى
 ِرەزامەندين بەم هەلێبژاردنە.و سەروەرى دەناسين

  

 11بەندى 

 و توانايى معنوى )وەخشەترا(و بيرى خاس )وەهومەن())كەى ِراستى )ئاشا(

 ِروومان تێدەكەن؟

 28كەى ئەنجومەنى مۆغەكان

 ئەم ئاينەى تۆ پەسەند دەكەن؟

 ئەى ئافەريدەگارى مەزن

 و ِرابەرمان بۆ دەستنيشان كراوەئێستا كە ياوەر

 ئێمەش ئامادەى خزمەتگوزاريين.((

و دەبێژێ، ئەى خواى مەزن، هێزوتواناى لێرەدا، گيانى گيانداران درێژە بە قسەكانى خۆى دەدا
و بيرى و زانيارىو هۆشو پاكى، ئەقلو خشەترام پێببەخشە،واتە راستىو وەهومەنمعنوى ئاشا

و بێدەرامەتانم پێببەخشە بۆئەوەى و يارمەتى هەژارانخاس، هێزوتواناى خزمەتكردنى خەڵک
و دژوارييەكانى ژيان خۆم ِرابگرم. ئەمجا داوا لەئاهورامەزدا دەكات، توانم بەرامبەر سەختىب

و كە يارمەتى ئەنجومەنى باآلى مۆغەكان بدات كە لەپێناوى بآلوكردنەوەى ئاينى يەکتاپەرستی
و راستى بِرۆن. لەكۆتايى ئەم و ِرێنمايى كردنى خەڵک بەرەو يەکتاپەرستیئاينى ئاهورايى

و ورەى بەرز دەبێتەوەوندەدا، دەبينين كە گيانى گيانداران لەو رەشبينييە رزگارى دەبێبە
و سەردارێكمان بۆ ديارى كراوە كە لەهەموو بوارەكاندا شياوى دەبێژێ، ئێستا ئيدى كە ياوەر

و ِرابەرايەتييە، ئێمەش هەوڵو كۆشش دەدەين بۆئەوەى ئاواتى پيرۆزى پەيامبەر بەدى بهێنين
و هەرگيز سەركێشى امەندى ئافەريدەگار دابين بكەين، بەدڵو بەگيان خزمەتى دەكەينِرەز
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و چاکى مەردايەتى لێدەكەين ويژدانينلەدەستورەكانى ناكەين. هەميشە گوێِرايەڵی بانگهێشتى
 و خزمەتى خەڵک دەكەين.بەالدا

ێكى رۆشەن سەرنج و بيرئەگەركو خاس بِروانينە ئەو ِراژەيەى كە باسكرا، بە چاوێكى بينا
و مەسەالنەى و هەڵيسەنگێنين، دەبينين كە لەنێو ئەم شانۆگەريتى ئيزەدييە، گشت ئەو كێشەبدەين

 و پوختەبونيان بە ئاشكرا دەبينين.كە دەربارەى چونيەتى سەر هەلێهێنانى ئاينەكان

و پێويستييەكانى وتەبێژى نيازواتە، سەرەتا گيانى گيانداران كە لێرەدا دەبێتە نوێنەرى خەڵک يا
و کۆمەڵگا، داواكارى خۆى دەخاتەِروو. كەسێك لەنێو جەرگەى خەڵکيدا، بەهۆى ِراستى

وكردارييەوە هەلێدەبژێرێت بۆ ِرێنمايى كردنى خەڵک، بەآلم کۆمەڵگا هەروا بە دروستى بير
اران دەيكات وتەكانى پەسەند ناكات )بِروانينە ئەو قسانەى گيانى گياندوئاسانى پەيڕەوى لێناكات

پاش هەلێبژاردنى زەردەشت بە پەيامبەرێتى(، بەآلم پاشان كە دەبينين )ئەو( هيواو 
و ئاواتى سەركەوتنى بۆ ئارەزووەكانيان دەهێنيتەدى، ئيدى دەست لەبەربەرەكانێتى هەلێدەگرن

 و بەكردەوەش يارمەتى دەدەن.دەخوازن

  

 سروودى سێهەم

 1ــ بەندى  30هات 

 ۆ ئێوە))ئێستا ئيدى، ب

 ئەى عەودااڵنى زانيارى، قسە دەكەم،

 وبۆ ئێوە ئەى مرۆ ژيرەكان

 دەربارەى دوو گەوهەرى )زات( مەزن.

 هەروەها شێوەى ستايشتى،

 ئاهوراو بيرى خاس )وەهومەن(

 و ئاينى ِراستى )ئاشا(،وزانستى خاس

 تا لەِرووناكى ِراستەقينە تێبگەن،

 و بەختەوەرى.((وبگەنە پلەى پوختەيى



و بنچينەى ئاينى ( شاكارى گاتاكان30ێرەی بۆچونى بڕێ لەئاوێستاناسان، )هات بەگو
زەردەشتييە، چونكو دوو زاتى گرنگى ئاينى زەردەشتى تێدا باسكراوە. ئەم دوو دياردەيە بريتين 

 و بيرى خراپ.و ئەنگرەمينو، بيرى چاکلەسپەنتامينو

نى رێگەى ِراست يا چەوت لەژياندا دەكات. و هەلێبژاردهەروەها باسى ئازادى دەربِرينى باوەرِ 
و ِرێنماييەكانى زەردەشت لێرەوە دەستپێدەكات. لەيەکەمين هەنگاوى ئامۆژگارييەكان

 و دەبێژى:وباوەِرەكەى، لەنێو خەڵکدا قسەدەكاو بيربآلوكردنەوەى ئاين

بارەى دوو دياردە و رۆشەنبيرن، دەرو ئەوانەى كە دانادەخوازم بۆ ئەوانەى كە عەوداڵی ِراستين
و ِراستيتان )گەوهەر(ى دژ بە يەك كە لەسەرچاوەى بيرى خودى ئادەميزاد هەلێقوآلوە، بدوێم

شى وەهومەنوێتە بيرى خاس يو نيابۆ ئاشكرا بكەم. هەروەها دەربارەى چۆنيەتى ستايشى خوا
 و ئاوەدانى جيهانە، ئاگادار بكەم.كە مايەى بەختيارى

و و دروستىزانستى خوايى كە تەنيا بەهۆى )ئاشا( واتە ِراستىهەروەها رێگەى گەيشتنە 
 لەخۆبوردن وەدەست دێت، پێشانتان بدەم.

و مەبەست لەزانيارى راستەقينەى خوايى، بريتييە لەو زانيارييەى كە لەسەر بنەماى ِراستى
و خۆشەويستى خەڵک دامەزراوەو دەتوانآ ئادەميزاد بەرەو و لەخۆبوردنو پاكىدروستى

 پوختەيى بەرێت.

شت(، و پِر لەِرووناكى ئاهورايى )واتە بەهەويژدانى ئاسوودەوبۆ گەيشتنە قۆناغى پوختەيى
 زەردەشت لەم بەندەدا ئەمانەى بە پێويست زانيوە:

و ستايشى ئاهورامەزدا لەكانگەى دڵەوەو بە باوەِرى تەواوەوە، ئاگادارى تەواو لەو دوو دياردەيە
و خراپە، پەروەردەى وەهومەن، واتە بەهێزكردنى بيرى خاس ملمالنآ كردن لەنێوان چاکە

 و پاكييەوە.بەهۆى ِراستىلەخۆدا، وەرگرتنى زانيارى ِراستەقينە 

  

 2بەندى 

 ))كەوايە،

 وتەكان بن،گوێِرايەڵی خاسترين

 و بەبيرێكى رۆشەنەوە هەڵيسەنگێنن،

 وهەريەكە لەئێوە بۆ خۆى



 لەم دوو رێبازە، يەكێكيان هەلێبژێرن،

 پێش ئەوەى ِروداوى مەزن ِرووبدات،

 هەريەكەتان بە دروستى ئاگاداربن،

 ى بكەنەوە.((و بآلويامە تێبگەنەلەم پ

و بە و ِرۆشەنلەم بەندەدا، يەكآ لەگرنگترين ئامۆژگارييەكانى زەردەشت بەشێوەيەكى فرە سادە
ِراشكاوييەوە بەيان كراوە، كە بريتيە لەئازادييەكى تەواو بۆ هەر مرۆيەك كە رێگەى چاک يا 

 خراپ )راست يا درۆ( هەلێبژێرێت.

و ديدێكى كراوەو و بە بيرێكى رۆشەننەزەردەشت، داوا لەپەيڕەوەكانى دەكا، ئازادا
و پياوێك، بە ووردييەوە بير لەئامۆژگارييەكانى بكەنەوە، ئەوسا هەر ئافرەتبە
ويژدانەوە، چاکە لەخراپە، ِراست لەناِراست جيابكاتەوەو رێگەى خۆى ووهۆشبير

ى خەڵک و زۆرەملـآ بەكارناهێنێت بۆئەوەهەلێبژێرێت. زەردەشت بە هيچ جۆرێك هەِرەشە
ئامۆژگارييەكانى وەربگرن، وهيچ كاتێك داواى لەپەيڕەوەكانى نەكردووە كە كوێر كوێرانە 

 دواى بكەون.

ئەم بەندە، تەواوكەرەوەى بەندى پێشووە، وتيايدا زەردەشت سەرنجى خەڵک بۆ 
 ئامۆژگارييەكانى راكێشاوەو دەبێژێ:

و پياوێك، خۆى بە شێوەيەكى و هەڵيسەنگێنن، وهەر ئافرەتخەڵکينە، گوێ بۆ قسەكانم شل بكەن
 ئازاد هەوأل بدات رێگەى ِراست لەرێگەى چەوت جيابكاتەوە، ورێگەى راست هەلێبژێرێت.

 لەدوابەشى ئەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ:

ن بێتەپێش، دەبێ خەڵک لەخەوى ورۆژى پەسالوپێش ئەوەى ژيان لەم جيهانەدا كۆتايى پآ بێت
و ئامۆژگارييەكانى و ئەحكامى ئاهورايىو دروستىبێهۆشى ِراپەرن، تێبكۆشن پەيامى ِراستى

زەردەشت لەجيهاندا بآلوبكەنەوە، وئەوانەى رێگەى چەوتيان هەلێبژاردووە، بەرەو ِرێگەى 
 ِراست هيدايەت بكەن.

 ەڵکى سەرروى زەوييە.و بۆ هەموو خئەم پەيامە، پەيامێكى جيهانييە

  

 3بەندى 



 ))ئێستا،

 ئەم دوو گەوهەرە هاواأل دوانە دژ بە يەكە، كە هەر لەسەرەتاوە،

 و خەياڵی مرۆڤدا دەركەوتن،لەنێو بير

 و ئەوى ديكەيان خراپە.يەكێكيان چاکە دەنوێنى

 ولەم دوانە

 وو دروستى هەلێدەبژێرێتو دانا، راستىمرۆى ژير

 و بآ هۆش، خراپە هەلێدەبژێرێت.((نەزان

و و ئەنگرەمينو دەدوآو سپەنتامينوزەردەشت، لەم بەندەدا، دەربارەى فەلسەفەى چاکەو خراپە 
و خراپە، لەبيرى ئادەميزاد خۆيەوە دێنە ئاراو دەبێژێت: ئەم دوو دياردەيە، واتە چاکە

ووتار رێى خۆى وستكراوى بيرى ئادەميزاد خۆيەتى، وبەهۆى بيرەوە بۆ كرداردرو
و كردارى خاس يا خراپ، لەبيرى ووتارخۆشدەكات. واتە، سەرچاوەو بنەماى گشت

و كردارى ئەو كەسە وتەهەڵدەقوڵێت. ئەگەر بيرى كەسێك خاس بێت، بێگومان  ئادەميزادەوە
و كردارى ئەو و چەواشە بێت، وتەێك بيرى كەسێك خراپو بە پێچەوانەوە، هەر كاتخاس دەبێ

 و دۆزەخى ئەو كەسە خۆيەتى.كەسە خراپ دەبێ. بيرى ئادەميزاد، بەهەشت

و جوانە، بەآلم لەديدى خەڵکى لەروانگەى كەسێكى خاوەن بيرى خاس، گشت شتێك خاس
 وايە.خاوەن بيرى خراپ، بەهەشتيش وەك دۆزەخ

و ناشيرينى، پەيوەندى بە شێوەو چونيەتى بيركردنەوەى ئادەميزاد ىو خراپە، جوانكەواتە چاکە
 و توانا نييە.و هيچ پەيوەندييەكى بە ئافەريدەگارى ژيرخۆيەتى

و و بيرى خاسى خۆيەوە، چاکەودانا، بەهۆى هۆشلەكۆتايى ئەم بەندەدا دەبێژى كە مرۆى ژير
تى هەلێدەبژێرێت، وبە پێچەوانەوە، و درۆ لەيەكترى جيادەكاتەوەو رێگەى راسو راستخراپە

و وەدوى ئارەزووى مادى و نەزان، بەهۆى نەزانينيەوە، دوچارى هەڵە دەبێتمرۆى بێهۆش
 و خراپەكارى دەبێت.و پەرێشانىو دوچارى گرفتارىدەكەوێت

و خراپە لەيەكدى جيابكەنەوەو بەهۆى خوا، هێزوتواناى بيركردنەوەى بە ئادەميزاد داوە تا چاکە
 و دژى خراپە ِراوێستن، وبەربەرەكانى بكەن.وهۆشى خۆيانەوە چاکە هەلێبژێرنيرب



و و گومِرايىبە كورتى، ئەوەى لەم بەندەدا ِرەچاو دەكرێت ئەوەيە كە زەردەشت، هەموو خراپە
و خۆشى و زانيارى بە مايەى بەختەوەريىو بيرو بآ ئاگايى دەزانێ، وهۆشگەندەڵييەك لەنەزانين

 ت.دەژمێرێ

  

 4بەندى 

 ))ئەوسا،

 كە لەسەرەتاى ژياندا،

 ئەو دوو گەوهەرە، لەنێو بيردا گەيشتنە يەكدى،

 و نەبوونيان هاوردە ئارا.ژيان

 تا كۆتايى )بوون( هەر بەم شێوەيە دەبێ كە:

 و باشترين ژيان بۆ پەيڕەوانى راستى،خاسترين بير

 وخراپترين حاڵەتى دەرونى بۆ اليەنگرانى درۆ دەبێت.((

زەردەشت، لەم بەندەدا دەبێژێ: كاتێك ئەم دوو دياردەيە يا ئەم دوو هاواأل دوانە دژ بە يەكە 
و نەبوونيان هێنايە ئارا، مەبەست و ِروخاندن، يا ژيانو موجەب( كەوتنەكار، ئاوەدانى)سالب

 وو پێشكەوتنى کۆمەڵگاو هەوڵدانە لەپێناوى پێشخستنو كۆششو ئاراملەژين، ژيانى خۆشى
و دڵێكى پِر لەخۆشەويستى خزمەتكردنى خەڵکە، ئەمەش تەنيا بەهۆى كارتێكردنى بيرى چاک

خەڵک، يانى، بەهۆى دياردەى خاسێتى وەدى دێت. بەآلم نەبوون يا ِروخاندن، بريتيە لەژيان 
و پِر لە ئاكارى خراپە. بێگومان ناتوانين ئەم جۆرە ژيان و ناِرەوابردنەسەر بە بيرێكى خراپ

 ەسەرە، بە ژيانێكى ِراستەقينە بژمێرين، بەڵکو زێتر لەمەرگ دەچآ تا ژيان.بردن

و بەس. مردن تەنيا و دياردەى خراپەيەكەوتنە نێو داوى خراپە، تەنيا بەهۆى بيرى خراپە
و لەناوچوون نييە، بەڵکو ژيانێكى خراپيش كە هيچ سودێكى بۆ کۆمەڵگا نەبێت جۆرێكە مەرگ

و و دياردەى چاکەو بوون هەيە، حاأل هەربەمجۆرە دەبێتتا ژيان لەمردن. هەروەها دەبێژى
وكۆشش خراپە هەميشە لەملمالنآ دەبن. لەبەرئەوە ئەركى سەرشانى هەموو كەسێكە كە هەوڵ

 بدات دياردەى چاکە بەسەر خراپەدا سەركەوێت.

 و دەبێژى:و سزاى خراپەكاران دەدوىلەكۆتاييدا، دەربارەى پاداشتى چاکان



و ويژدانوو بە پێچەوانەوە نارەحەتى بيرويژدان، خاسترين پاداشتى خاسانەوودەيى بيرئاسو
ئەشكەنجەى ِرەوان، گەورەترين سزاى خراپەكارانە. لێرەدا زێتر ئەوەمان بۆ ئاشكرا دەبێ كە 

و و جسمى نييە، بەڵکو شتێكى معنوىو دۆزەخ. لەروانگەى زەردەشتەوە، مادىبەهەشت
و بۆچونى ئازەرگوشەسب، بەهەشتى زەردەشت شوێنيكى تايبەتى پِر لەسەوزەاڵنىدەرونييە. بە 

و و غولمان نييە، هەروەكو چلۆن دۆزەخيش شوێنێكى دياريكراوى ترسناكى پِر لەمارحۆرى
و دوپشك نييە. بەڵکو هەردووكيان بريتين لەچلۆنايەتى بارى دەرونى ئادەميزاد كە لەتەك بير

 پەيوەندى هەيە. چونيەتى بيركردنەوەيان

  

 5بەندى 

 ))لەم دوو گەوهەرە،

 اليەنگرى درۆ، خراپترين كردارەكان هەلێدەبژێرێت،

 وئەوەى پاكترين بيرى هەيە،

 وبەتيشكى ِرووناهى هەميشەيى ِرازاوەتەوە،

 و كردارى دروستەوە،ووئەوەى كە بەبێوەِرى پتە

 مەزدا ئاهورا خۆشحال دەكات،

 ِراستى هەلێدەبژێرێت.((

و و فريولەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ: ئەوانەى پەيڕەوى لەبيرى كرچوكاڵی خراپە، درۆ
و خەسڵەتى ناپاكيان هەيە، ورۆحى ئەهريمەنى بەسەرياندا زاڵ بووەو و خودووِروويى دەكەن

ێچەوانەوە، ئەو و هەميشە بەرەو كارى خراپە دەِرۆن. بەآلم بە پگيرۆدەى كردارى خراپ دەبن
و خەسڵەتێكى چاکەوە و بە گيانێكى پاكکەسانەى كە بيريان بەرووناهى هەميشەيى زانستى خاس

و دروستى و رێگەى راستىخۆيان دەِرازێننەوە، ئاكارى ئەهريمەنى لەخۆيان وەدوور دەخەن
و بەختەوەرى هەموو خەڵک. هەروەها و تێدەكۆشن بۆ پەرەسەندنى کۆمەڵگادەگرنەبەر

ەفەرموێ: ئەو کەسانەى بيرى خۆيان بە رووناكى هەميشەيى زانست ِرازانبێتەوەو باوەِريان د
و خوا و خەڵک بەختەوەر بكەنو خەريكى خزمەتكردن بە کۆمەڵگابنو دانابێتبە خواى هۆش

 و دروستى هەلێدەبژێرن.خۆشحال بكەن، بەم كردەوەيەيان، رێگەى راستى

  



 6بەندى 

 ،))لەنێو ئەم دوانەدا

 و گومِراكان، ِراستى هەلێنابژێرنبيرخراپان

 و دوو دڵن،چونكو لەكاتێكدا كە ِراِرا

 تەفرە دەخۆن،

 ودەچنە ِريزى بير خراپان،

 و كينە،و ِرقوپەنا دەبەنە بەر توِرەيى

 وژيانى خەڵک دەشێوێنن.((

 و بەندى پێشوتر، پەيوەندييەكى تەواويان بە يەكەوە هەيە.ئەم بەندە

و بێهۆشن كە گيرۆدەى و خراپە، کەسانێكى نەزانا كە پەيڕەوانى درۆروێژشودالەبەندى پێ
هەواو هەوەسى ئەهريمەنى بون، رێگەى خراپەيان هەلێبژاردووە. بە پێچەوانەوە، ئەوانەى كە 

 و دروستيان هەلێبژاردووە.و رێگەى راستو بيرى خاسيان هەيەخەسڵەتى پاكيان هەيە، هۆش

و پەيڕەوانى درۆ، رێگەى نادروستيان وەى كە بۆچى خراپەكارانلەم بەندەدا، هۆى ئە
 و دەبێژێ:هەلێبژاردووە، باسدەكا

و ئەوانەى لەبريتى پەرستنى خواى تاكو تەنيا پەنا دەبەنە بەر و گومِرايانپەيڕەوانى درۆ
و وەسوەسەى ئەهريمەنى دەرونييانەوە، و دوو دڵیخوايانێكى جۆراوجۆر، بەهۆى ِراِرايى

و نادروست اتى هەلێبژاردنى رێگەى خۆيان، دوچارى بەدگومانى دەبن، رێگەى خراپلەك
و توِرەيى كە سەردەستەى هێزى ئەهريمەنييە، وخەڵک گيرۆدەى و ِرودەكەنە كينەهەلێدەبژێرن

 و تاوان دەكەن.خراپە

راپى و كينەدا ئاوێتە دەبێت، ئيدى هەموو شتێكى خبێگومان کاتێ بيرى خراپ لەتەك توِرەيى
 لێدەوەشێتەوەو ژيانى معنوى ئادەميزاد گآلو دەكات.

  

 7بەندى 



 ))ئەو كەسەى كە رێگاى چاکە هەلێدەبژێرێت،

 توانايى مينوويى،

 وو راستى دەست دەكەوێترامانى پاك

 و گيانى ئەو،پاكى بەتەن

 و توانامەندى دەبەخشێتپايەدارى

 بێگومان چونكە ئەو لەاليەنى تۆوە بووە،

 لەئەزمونى دژوارى ژياندا

 ((سەردەكەوێت.

و بەندى هەشتدا، پەيوەندييەكى تەواويان پێكەوە هەيە.  6، 5ئەم بەندە، لەتەك بەندەكانى 
 وايە هەر چوار بەندەكە پێكەوە بخوێنرێتەوە.خاستر

استيان هەلێبژاردووەو دەبێژێ، ئەو جۆرە ئەم بەندە، ئاماژە بۆ ئەو کەسانە دەكات كە رێگەى رِ 
و دروستى كە لەدياردەكانى و رێگەى راستىويژدانى پاكوکەسانە لەنيعمەتى بيرى خاس

و خۆِراگرتنيان و)ئارمەئيتى(، هێزى معنوىو ئاشان، بەرخوردارن. ئەوسا )خشەترا(وەهومەن
 پێدەبەخشێت.

و دەبێژى، ئەو جۆرە کەسانە پاش ئەوەى ا دەبێلەكۆتايى ئەم بەندەدا، راستييەكمان بۆ ئاشكر
و زاڵ بون، ئەوسا و دژوارييەكانى ژياندا سەركەوتنو ِراِرايىبەسەر وەسوەسەكانى ئەهريمەنى
 و دروستى ئاهورامەزدا.دەبنە خزمەتگوزارانى راست

  

 8بەندى 

 ))و ئەوكاتەى كە،

 گومِراكان سزاى خۆيان دەبينن،

 ئەوسا، ئەى ئاهورا،

 اڵتو شاليارى تۆ، بەهۆى بيرى خاسەوە )وەهومەن(،دەسە



 بۆيان ئاشكرادەبێت،

 وتێدەگەن كە،

 و رێبازى ِراستى بگرنەبەر.((چلۆنوێز لەرێى چەوت بێنن

و بە و كردارى ناِرەويان بۆ خۆيان هەلێبژاردو درۆزنەكان ِرێى خراپەلەبەرئەوەى گومِرايان
وژيانيان دەروونييەوە، ويژدانيان ئەشكەنجەيان دەدابيرى خراپەوە كەوتنە نێو داوى ئەهريمەنى 

نە ئەو راستيەى كە خواى گەورەو دانا سزاى خراپەكانيانى گەدەبێتـە دۆزەخ. ئەوسا، دە
ويژدان بن. ئەوسا، فەرمانى ئاهورامەزدا كە وبەمجۆرە داوە كە دووچارى ئەشكەنجەى ِرەوان

و رێگەى راست گرتنەبەر، بەجآ دێنن. بەبۆچونى و ِرووكردنە چاکەبريتيە لە لەناوبردنى خراپە
آلوى بيرى كرچوكاڵی ئادەميزاد خۆيەتى، كەوابو، گشت زەردەشت، لەبەرئەوەى خراپە هەلێقو

 و فێرى راستى بن.و خراپەكاران، دەكرآ پەروەردەبكرێنالدراوان لەرێى راست

  

 9بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 هيوادارم كە

 خزمەتگوزارى تۆبين،

 و ژيان نۆژەن دەكەنەوە.ولەو کەسانە بين كە هەموو جيهان

 با:

 و خۆِرانەگرتن دەبێ،يرۆدەى سستىوهۆش، گكاتێك بير

 ِراستى)ئاشا( يارمەتيمان بدات،

 وبيرمان لەيەكدى نيزيك بكاتەوە.((

و و دەبێژى كە ئەو کەسانەى پەيڕەوى لەسپەنتامينوئەم بەندە، تەواوكەرەوەى بەندى حەوتە
و ِرێبازى ئەوانەيان گرتۆتەبەر كە چاکە دەكەن، لەِريزى خواپەرستان دەژمێردرێن

 و پێشخستنى کۆمەڵگا.وكۆشش دەدەن بۆ ئاوەدانكردنەوەى جيهانهەوڵ



و و كارئەوەيە كە، كەسێك گەر بيەوێت بەهۆى بير ئەوەى كە لەم بەندەدا دەستمان دەكەوێت
و پێشكەوتنى و ياوەرى ئاهورامەزدا، پێويستە لەسەرى لەپێناوى ئاوەدانىكرداريەوە ببێتە دۆست

 و خزمەتى خەڵک بكات.و پوختەبونى ئادەميزاد، چاکى مەردايەتى لێبكا بەالداجيهان

 و ِرێبازى خۆى.تى بكاتە پيشەو دروسبۆ جآبەجآ كردنى ئەم كارە، دەبێ ِراستى

  

 10بەندى 

 ))ئەوکاتەى كە

 و خراپە شكست دەخواو تێدەشكآ،درۆ

 ئەو کەسانەى بەخاسى تێكۆشاون

 وبەخۆشناوى ناويان دەركردووە،

 و ِراستيدا،لەكۆشكى پِر لەخۆشى بيرى خاسى مەزدايى

 هيواو ئارەزوويان

 دێتەدى.((

و گەندەڵی و ناِراستىو ناپاكىو دووِرويىك دەكا كە درۆلەم بەندەدا، زەردەشت ئاماژە بۆ كاتێ 
و كارێكيان پآ و خراپەكاران هيچيان لەدەست نايەتلەجيهاندا بنبِر دەبێت. ئيدى درۆزنان
و ناپاكى، رووناكى بەسەر تاريكيدا و پاكى بەسەر درۆناكرێت. ئەمەش ئەوکاتەيە كە ِراستى

 سەركەوتوو دەبێ.

 و کەسانەى لەنێو خەڵکدا بە خاسى ناو دەبرێن، پاداشتى خۆيان وەردەگرن.و ئەخاسگەل)چاکان(

و ناپاكى پِربكەنەوەو لەژێر سايەى خاسگەل و پاكى جێى درۆبەكورتى، ئەوكاتەى كە راستى
و خەڵک بەرەو و ملمالنێيان دژى خراپەكاران سەركەوێت، جيهان ئاوەدان دەبێكۆشش

و و بازاِرى درۆزنانژەن دەبێتەوە. ئەوسا ئيدى دوكاننۆ وەپێشكەوتن دەِرۆن، وهەموو دنيا تاز
 و چاکان لەنيعمەتى بەهەشت بەهرە وەردەگرن.خراپەكاران دادەخرێت

  



 11بەندى 

 ))خەڵکينە،

 هەركاتێك لەم ياسايەى مەزدا بِريارى لەسەرداوە، تێبگەن،

 و بەدكارانەوبزانن كە ِرەنجى درێژخايان سزاى درۆزنان

 ختەوەرى هەميشەيى پاداشى پەيڕەوانى ِراستييە،و بەوخۆشى

 ئەوسا، بەهۆى ئەم ياسايەوە

 و رزگارى ِراستەقينە.((دەگەنە بەختەوەرى

 و دەبێژى:لەم بەندەدا، زەردەشت پوختەي بۆچونەكانى خۆى بەمجۆرە باسدەكا

ياساى  و بەدبەختييەى كەو ِرەنجو خۆشىخەڵکينە، ئەگەر بە تەواوەتى لەبنچينەى ئەو شادى
و پياو خراپان و ئەمە بزانن كە لەئاكامدا، درۆزنەكانسروشت بِريارى لەسەر داوە ئاگاداربن

و و دروستكردارانو پياوچاکانو دوچارى سزاى درێژخايان )نە هەميشەيى(دەبنگرفتار
و بەختەوەرى هەميشەيى دەبەن، ئەوسا بەگوێرەی و دروستى، بەهرە لەخۆشىپەيڕەوانى ِراستى

و و دروستى بكەنە پيشەى خۆتانو تێدەكۆشن ِراستىو دژەكردار رەفتار دەكەنساى كرداريا
 بێگومان بەختەوەر دەبن.

واتەيەكى ديكە، هەركاتێك ئادەميزاد باوەِرى بەو ئەسڵە بوو كە هەر كردارێك، دژەكردارى بە
و و خراپى مرۆڤ خۆيەتى كە شادىو هەڵسوكەوتى خاسو ِرەفتارو، وئاكامى كردارخۆى هەيە

و بەدبەختى بۆ دێنێت، ئەوساكە بەدوى و خەفەتو بەختەوەرى يا بە پێچەوانەوە، خەمخۆشى
 و رزگارى دەگەرێت.ەرىبەختەو

و ناخۆشى لەژياندا چين، و ِرەنجو بەختەوەرى يا دەردكاتێك ئادەميزاد بزانێت هۆى خۆشى
و ناخۆشى، وِروو دەكاتە بێگومان هەوأل دەدا دوركەوێتەوە لەو شتانەى دەبنە هۆى خراپەكارى

 و پاكى، هيچى ديكە نييە.هۆكارى بەختيارى كە جگە لەِراستى

شايانى باسە لەم بەندەدا، ئەوەيە كە سزاى خراپەكاران هەميشەيى نييە، بەآلم ئەوەى پتر 
درێژخايانە، وئەمە خۆى لەخۆيدا دادپەروەرێتى خوا دەگەيەنێت كە خراپەكاران بە ئەندازەى 

و پاش ئەوەى خراپەكار ماوەيەك لەخانەى درۆ كە هەمان خراپيەكانيان سزابدرێن
و ويژدانى دوچارى رەنجويژدانى ئەو كەسەيە، مايەوەوواتەويژدانە لەم جيهانەدا، دۆزەخى



و هەروەك پياوچاکان رزگارى ئەشكەنجە بوو، ئەوسا پاك دەبێتەوەو ِراستى هەلێدەبژيرێت
 دەبێت.

  

 سروودى چوارەم

 1ــ بەندى  31هات 

 ))ئەى عەودااڵنى زانست،

 ئێستا پەيامێكتان پێِرادەگەيەنم،

 تائێستاوئامۆژگارييەكتان دەكەم كە

 كەس نەيبێژاوەو نەيبيستووە.

 بێگومان ئەم ئامۆژگارييانە،

 بۆ ئەو کەسانەى بەهۆى بآلوكردنەوەى درۆ،

 جيهانى ِراستى

 بەرەو هەلێدێر دەبەن، ناخۆشە،

 و شادى بەخشە.((وبۆ ئەويندارانى مەزدا، خۆش

ەريكى لەم بەندەدا، وادەردەكەوآ كە زەردەشت پەيامى ئاسمانى پێِراگەيەندراوەو خ
ئامۆژگاريكردنى خەڵکە، لەوەدەچآ كە جەماوەرێكى زۆر بەدەورى پەيامبەر كۆبونەتەوەو 
قسەيان بۆ دەكات، بۆيە دەبێژى: ئەى ئەو کەسانەى بەدوى ِراستيدا دەگەِرێن، ئەى ئەو کەسانەى 

دەكەم و ئامۆژگارييەكتان ان پێِرادەگەيەنمتو دەتانەوآ شت فێربن. ئێستا پەيامێكعەوداڵی زانستن
وێنە بووەو واتە پێش پەيامى زەردەشت، لەو كاتەدا بآكە تائێستا هيچ كەس نەيبێژاوەو نەيبيستووە

بۆ يەکەم جار باسكراوەو تا ئەوکاتە هيچ كەس لەم قسانەى نەكردووە. هەروەها زەردەشت 
ە كە دەفەرموێ كە ئەم ئامۆژگارييانەى كە لەپەيامەكەيدا باسى دەكات، بەدڵی ئەو کەسانە نيي

و بيرى خراپ بەسەرياندا زاڵ بووەو ئەهريمەن وەسوەسەى و دوودڵی بونگرفتارى ِراِرايى
و لەِرێى راست اليان داوە. بە پێچەوانەوە ئەوانەى كە خاس بيردەكەنەوەو باوەِريان بە كردون

ئافەريدەگارى داناو ژير هەيە، بەدڵوبە گيان ئامۆژگارييەكانى پەيامبەر وەردەگرن، چونكو 
 و مايەى ِرزگارييانە لەژيانى پاش مردن.دەزانن مايەى بەختەوەرييانە لەم ژيانە



  

 2بەندى 

 و ِراِرايى يەوە))لەبەرئەوەى بەهۆى دوودڵی

 و رۆشەن نييە،هەلێبژاردنى رێگەى راستودروست، ئاشكرا

 و مامۆستايەكئەز، وەك ِرابەر

 كە هەلێبژاردەى مەزدايە،

 ،بۆ ِرێنمايى ئێوە نێردراوم

 كە هەردوو دەستە فێربكەم

 چلۆن لەژێر سايەى ئاينى ِراستيدا، بژين.((

و باسى پەيامێك دەكا لە تا ئەوكاتە كەس لەبەندى پێشودا، زەردەشت مژدە بە خەڵک دەدات
 نەيبێژاوەو نەيبيستووە.

بڕێ كەس  لە و ئارەزوو، واو پەيڕەوى لەهەوەسلەم بەندەدا دەبێژێ، لەبەرئەوەى ِراِرايى
و خراپەكارى بِرۆن. و خراپە لەيەكدى جيانەكەنەوەو پتر بەرەو كارى خراپدەكات، چاکە

و ژير، فەرمانى پێداوەو هەڵيبژاردووە كە خەڵک)هەموو خەڵک، واتە ئاهورامەزدا، خواى دانا
و لەو بيرە چەوتەى كە هەيانە، ئاگاداريان بكاتەوەو رێگەى و خراپ( ِرێنمايى بكاتخاس
و دروستيان پێشان بدات. لەم بەندەدا، ديسانەوە ئەوەمان بۆ ئاشكرا دەكا كە زەردەشت تراس

و لەاليەن ئاهورامەزداوە نێردراوە بۆئەوەى رێگەى ِراست و پەيامبەرەهەلێبژاردەى خوايە
 پێشانى خەڵک بدا.

ە، و بيرى دەرونيەوە گوێ بيست بوولەبەرئەوەى زەردەشت پەيامى ئاهورامەزداى بەگيان
و كەوايە پەيامبەرى هەلێبژاردەى خوايە، وە چونكو راستى ئاهورامەزداى لەبيرى خۆيدا ديوە

و و ئەقڵی خۆيەوە باوەِرى پێهێناوە، فەيلەسوفە. چونكآ ئەم بيرهەستى پێكردووەو بەهۆى هۆش
مبەر پەيامەى بە جەماوەر ِراگەياندووە، وفێرى كردووەن، مامۆستايە. كەوايە لەيەك كاتدا، پەيا

 و مامۆستايە.فەيلەسوف

  

 3بەندى 



 ))ئەى مەزدا،

 ئەو بەختەوەرييەى كە لەژێرسايەى رووناكى معنوى،

 و پاكى يەوە،وبەهۆى پەيڕەوى لەِراستى

 مژدەيت بە هەردوو دەستە داوە،

 وئەو بِريارەى كە بۆ مرۆى ژيرودانا، داوە

 بەهۆى ئامۆژگارييەكانتەوە،

 ابكەبۆ ئاگادارييمان، بۆمان ئاشكر

 بۆئەوەى هەموو خەڵک بەرەو ئاينى ِراستى بانگهێشت بكەم.((

و نورى خواييەى لەم بەندەدا، زەردەشت، ئاماژە دەكا بۆ ئەو تيشكى معنوى يا ئاگرى دەرونى
 و دەبێژێ:و بەرەو پێشخستنى کۆمەڵگا دەبێتكە لەنێو دڵودەرونى هەموو كەسێكدا هەيە

ەى تيشكى رووناكى معنوى، ئەى خواى ميهرەبان چيمان و لەژێر سايبەهۆى پەيڕەوى لەراستى
و نهێنى يەكمان بۆ و بەتين كردنى ئاگرى دەرون چى ِرازواتە لەِرێى پەرەسەندنپێدەبەخشى؟

و كلپە و باوەِر بەخوا لەنێودڵی ئادەميزاددا پتر دەبێئاشكرا دەكەيت، كاتێك كە نورى ئيمان
و ِرێى ِراستو و دەرونى خستە الوەو ئارەزووى مادىەو كيندەسێنآ، ولەكاتێكدا كە خۆپەرستى

ى بۆ يو نيازى گيتو فرە لەِرازدروستى هەلێبژارد، ئەوسا دڵی بە نورى ئيمان رۆشەن دەبێ
 و خۆشى ِروى تێدەكات.و بەختەوەرىئاشكرا دەبێ

و تىو دروسو خۆشييەى تەنيا لەِرێى ِراستىزەردەشت گەرەكێتى بزانێت كە ئەو بەختەوەرى
و خراپ، خواپەرستو بت پەرستيەوە دەيانەوێت پێى و هەموو خەڵک بەبێشپاكى بەدەست دێت

 و خراپ چلۆنە.و پاداشتى هەردوو دەستەى چاکبگەن چييە

و زانايان كە باوەِريان بەبوونى هەروەها، پەيامبەر دەيەوێت بزانێت چارەنووسى هۆشمەندان
 خوا هەيە چييە؟

و نەى بۆ ئەوە دەوێت كە بتوانێت بەهۆى ئەوەوە خەڵک هوشيار بكاتزەردەشت ئەم زانياريا
 و زانيارى بەرێت.بەرەو ئاينى ِراستى

  



 4بەندى 

 ))ئەى مەزدا،

 وئەى نەمرە پاكەكان )ئەمشاسپەندان(،

 و پاكىكەوايە، ئێمە داواى ِراستى

 وخاسترين ئەندێشە دلخوازەكان

 وتوانايى مەعنەوى بەهێزدەكەين،

 و چەسپاندنى ئەمانە،ەياندنتا بە ِراگ

 بەسەر درۆدا سەركەوين.((

و دياردەكانى )ئەمشاسپەندان( و يارمەتى لەئاهورامەزدالەم بەندەدا، زەردەشت داواى كۆمەك
و وەهومەن(، و ئارمەئيتىو بەهێزكردنى سيفاتى ئاهورايى )ئاشادەكات تا بتوانێت بە پتەوكردن

اى و پاك، هێزو توانو باوەِر بە خواو بيرى خاسو خۆشەويستىو دڵۆڤانىو پاكىواتە ِراستى
و بەسەرياندا زاڵ بێت. و خراپەكاران خۆى ِرابگرێتو بەرامبەر درۆزنانمعنويى بەهێزبێت

و سيفاتى ئەهريمەنيدا سەركەوێت، دەبێ و ئارەزووى مادىئادەميزاد بۆئەوەى بەسەر خراپە
و ژەنگوژار پاك و سيفاتە خاسەكان لەنێو دەرونى خۆيدا لەهەموو ناپاكىهێزوتواناى معنوى

و دياردەكانى و دروستى بكاتە پيشەى خۆى، باوەِرى تەواو سەنگى بەخوا هەبێتوە، ِراستىبكاتە
و خۆى بگەيەنێتە ِرادەى و بيرى خاس لەخۆيدا بەهێز بكاتو خۆشەويستى خەڵکو پاكىراستى

 پوختەيى.

  

 5بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 كەب ئاگادارم

استى  و بيرى خاسەوەتا لەرێگەى ر 

 ئەو ئايينەى كە



 بۆمن خاسترينە، هەلێبژێرم

 وبەهرە لەپاداشتەكەى وەربگرم.

 وئەوەى )ِرويداوە(و ئەوەى)ِروو دەدات( ببينم.((

و بەختەوەرى و گەيشتنە ِرزگارىو شێوەى ژيانزەردەشت بۆ هەلێبژاردنى خاسترين رێگە
و دەيەوێت هەر شتێك كە پەيوەندى بە ياساى ورامەزدا دەكاتو هاوكارى لەئاهداواى يارمەتى 

و هێزى و قازانجى کۆمەڵگا دەشآ ڵی فێربێت. هەروەها توانايىو بۆ سوودراستى )ئاشا( هەيە
و هۆشەوە ئاگادارى ئەو پاداشتە بێت كە پێى پێبدات بۆئەوەى بتوانێت بەهۆى بيرى رۆشەن

 خەالت دەكات.

تانەى ِرويداوەو يا ِروو دەدات ئاگاداربێت بۆئەوەى بتوانێت خاستر هەروەها گەرەكێتى لەو ش
 و جەماوەر بەرەو رێگەى ِراست بەرێت.پەيامەكەى خۆى ِرابگەيەنێت

و پاكى بآ پاداشت نامێنێتەوەو و دروستىئەم بەندە ئەوەمان بۆ ِروندەكاتەوە كە پەيڕەوى لەراستى
 و شاد دەكات.ئەم پاداشتە مرۆڤ بەختەوەر

  

 6بەندى 

 و باآلترين پلەى بەختەوەرى،))خاسترين جۆرى پاداشتەكان

 بۆ ئەو دانايە دەبێت،

 و ئامۆژگاريە پاكەكانمكە پەيامى ِراستەقينە

 و نەمرێتى دەبێت،كە خەڵک بەرەو پوختەيى

 بەهەموان ِرادەگەيەنێت.

 مەزدا ئاهورا،

 بەهۆى بيرى خاسەوە

 هێزو تواناى ئەو کەسانە پتر دەكات.((



ەردەشت، لەم بەندەدا بە شێوەيەكى ئاشكراو ِرون داوا دەكا كە ئاينى ِراستى بآلوبكرێتەوەو ز
و باآلترين پلەوپايە دەكا بۆ ئەو کەسانەى كە و خۆشىو ئارەزووى بەختەوەرىپەرەى پآ بسێنرآ

و دروستى لەنێو وكۆشش دەدەن بۆ پەرەسەندنى راستىئەم پەيامە بآلودەكەنەوەو هەوڵ
و دا. هەروەها دەبێژێ هەركەسێك كە خەڵک هاندەدا كە رێبازى راستى بگرنەبەرکۆمەڵگا
و يارمەتى دەدات بۆئەوەى بە و لەخراپەكارى، خوا هێزوتواناى معنوى پێدەبەخشێدووربن

و پاكەوە پتر وتواناى معنوييە بەهۆى بيرى خاسئارەزووە ئاواتەكانى بگات. )بێگومان ئەم هێز
 دەبێت.((

  

 7بەندى 

 ))ئەو يەکەمين بيرەوەرێكە

 كە لەسەرەتاوە، لەرووناهى خۆيەوە،

 و جيهانى بوونى ِرووناك كردۆتەوە،گشت كەشكەآلن

 و ئەقڵی خۆيەوە ياساى ِراستى بەديهێنا،وبەهۆى هۆش

 و ياوەرى بيرخاسان بێت.بۆئەوەى هەميشە پالێپشت

 و يەكسانىئەى مەزدا ئاهورا، كە هەميشە نەگۆرِ 

 بەهۆى رۆحى پيرۆزى خۆتەوە

 و پتەوبكە.((هێزى باوەِر لەدڵماندا پتر

موبد فيروز ئازەرگوشەسب، دەبێژێ ئەم بەندە يەكآ لەدژوارترين بەندەكانى گاتاكانە، هەريەك 
وەو هەڵيسەنگاندووە. لەئاوێستا ناسان بەگوێرەى بۆچونى خۆيەوە باسى لێكردووەو شيكردۆتە

و دانايى لەم بەندەدا، زەردەشت، ئاهورامەزدا بە يەکەمين بونێك دەزانێت كە بەهۆى هۆش
و گشت كەشكەآلنى بەرووناكى خۆيەوە خۆيەوە نەخشەى ئافراندنى داِرشتووەو هەسارەكان

 و دروست كردووە.رۆشەن

و گشت كەشكەآلن و و هەسارەكانمانگو لەِراستيدا، ئەم بەندە ئەوەمان بۆ ِروندەكاتەوە كە خۆر
پرشنگێكن لەرووناكى كە لەسەرچاوەى ِروناهى ئاهورامەزدا هەلێقوالون. ياخود بەواتەيەكى 

و و زەوىو جيهانى مادىو ئەقلى تەواو سەنگ داناوەو هەموو )بوون(ديكە، خواى بەهۆش
روەها بۆئەوەى تەكوزى وهۆشى تەواو سەنگى ئەو دەزانێت. هەئاسمانەكان بە بەشێك لەبير



وهۆش ياساى ِراستى )ئاشا(، كە ياسايەكى لەهەلێسوراندنى سروشتدا هەميشەيى بێت، خواى بير
و سروشتى خۆى بگرێتەبەر و نەگۆِرە، داناوە بۆئەوەى هەموو شتێك ِرێبازى ئاسايىهەميشەيى

كاردانەوەيەكى  و دروستى لەتەك ياساى سروشتدا دەبێتە هۆىچونكو هەموو الدانێك لەراستى
و هەموو )بوون( بەرەو نەبوون و دژوار، ولەوانەيە بە هەلێدێرمان بەرێتيەكجار سەخت

 بەرێت. لەكۆتايى ئەم بەندەدا، زەردەشت دەفەرموێت:

و ئيمان بخەرە دڵمان بۆئەوەى خاستر ئەى مەزدا ئاهورا، ئەى خواى داناو ژير، رووناكى باوەرِ 
 و تەنيا داواى يارمەتى لەتۆبكەين.ويستدا پەنات بۆ بەرين بەرتو لەكاتى پێبتوانين بتناسين

 8بەندى 

 ))ئەى مەزدا،

 ئەوکاتەى كە بەئەندێشەوە تۆم ناسى،

 بۆم ِرونبۆوە كە

 و پاشينەى هەموو )بوون(ى،تۆ، سەرەتا

 وتۆى سەرچاوەى بيرى خاس

 وئەوکاتەى كە بەديدى دڵەوە تۆم دى،

 قينەى ِراستىزانيم كە تۆى ئافەريدەگارى ِراستە

 وتۆى داوەرى كردارى هەموو خەڵک.((

ئەم بەندەش، هەروەك بەندى پێشوتر باسى وەسفى خوادەكات. ئاهورامەزدا بەسەرەتاو ئاكامى 
و دروستى دەزانێت، هەروەها بەدادوەرى و راستىو سەرچاوەى بيرى خاسهەموو)بوون(
 بوونە دەناسێت. ىو خراپ لەم جيهانوكردارى خاسهەموو كار

و هۆشى تەواوسەنگ دادەنآـ ئافەريدەگارى هەموو بوون و هۆش بەبيرزەردەشت، خواى گيان
و ئاكامى جيهانى و سەرەتاوزەى هەميشەيىوو ياساى سروشت ـ هێزــ دابين كەرى تەكوزى

يا ودروستى دەزانێت، تەنو دياردەى راستىوبيرى چاکوبوون ـ سەرچاوەى هەموو خاسيەكان
و پاكى و كردارى خەڵک دەزانێ، هێزێك كە دياردەى خاسىئەو بەشياوى دادوەرێتى ِرەفتار
 و زالێم نييە.و ميهرەبانە، ستەمكاربێت بێگومان دادوەرێكى دادگەر

 ئەوەى لەم بەندەدا پتر سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە زەردەشت دەبێژێ:



و تواناى بكەين، چونكو و هەست بەهێزا بناسينو بينايييەكى تەواوەوە خووهۆشدەبێ بەهۆى بير
و خوا شتێك نييە كە تەنيا بەهۆى پێنج هەستكارەكانمانەوە )حواس( هەستى پێبكەين، يا جێگە

شوێنێكى تايبەتى بۆ رەچاو بكەين. هەروەها زەردەشت، ئاهورامەزدا بەسەرچاوەى 
و ێ كە مەزدا بآ كەموكوِرييەو دەبێژو وەفا باسدەكاتو خۆشەويستىو پاكىودروستىراستى

 بێخەوشە.

  

 9بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و تێگەيشتم كەبۆم ئاشكرابوو

 و پاكيش لەتۆوەيەئارمەئيتى

 تۆى ئەو ئەقلێو هۆشە معنوييەى جيهانت دروستكرد

 تۆ، ئازادى هەلێبژاردنى رێگەت بە خەڵک داوە

 تا ِرابەرى ِراستەقينەى خۆيان هەلێبژێرن،

 ولەِرابەرە درۆزنەكان دوربكەنەوە.((

 ئەم بەندەش، هەروەك دوو بەندەكانى پێشوو، باسى هێزوتوانايى ئاهورامەزدا دەكات.

و لەرووناكييە تايبەتييەكانى و دلۆڤانييەو فيداكارىئارمەئيتى كە دياردەى باوەر)ئيمان(
و هۆى گەيشتنە ِرادەى بآخەوشێتى ەردەكردنى ئەم دياردەيەى بە ئامرازو پەروئاهورامەزدايە

 داناوە.

و و خاوەنى ئەقلو هۆش لەم بەندەدا بەئافەريدەگارى هەموو گێتىئاهورامەزداى خواى ئەقل
 هۆشى تەواوسەنگ دانراوە.

د ئازادە ، باسى ئەوە دەكا كە ئادەميزا30لەم بەندەدا، دووبارە هەروەك بەندى دوهەم لەهات 
و و دەتوانآ پەيڕەوى لەرابەرێكى راستو دەبێژێ مرۆ ئازادەلەهەلێبژاردنى رێگەى ژيانى خۆى

و و ئەو کەسانەى گورگ سيفەتنو لەئاكامدا بەختەوەر بێت ياخود فريوى درۆزنانپاك بكات
و و رێگەى چەوت بگرنەبەرلەبەرگى پەزدا خۆيان دەنوێنن، لەِرێى راست وەدووركەون

 و چارەِرەش بن.اكامدا بەدبەختلەئ



  

 10بەندى 

 ))ئەوسا، مرۆ دەبێ

 لەنێوان ئەم دوانەدا،

 رابەرێكى ِراست بۆخۆى هەلێبژێرێت

 كە دروستكرداربێتـ،

 وبيرى خاس بآلوبكاتەوە.

 ئەى مەزدا،

 و تەڵەكەبازهەرگيز ِرابەرێكى فريوكار

 واپێشان دەدا كە ِراستوپاكەهەرچەندە بەدرۆ خۆى

 پەيامى تۆ ِرابگەيەنێت.(( ناتوانێت

وبۆچونى لەبەندى پێشودا، زەردەشت ئازادييەكى تەواوى داوە بە خەڵک كە بەگوێرەى بير
و خۆيان رێگەى ژيانيان هەلێبژێرن. هەروەها دەربارەى پەيڕەوى كردن لەِرابەرى راستكردار

ئادەميزاد دەبێ  دروست پيشەيش ئامۆژگارى خەڵکى كردووە. لەم بەندەشدا دوبارە دەبێژێتەوە،
و بيرى و خاوەن باوەرِ و دروستكردارو هۆشى خۆى، ِرابەرى ِراستەقينەويژدانوبەهۆى بير

و ئامۆژگارييەكانى ئەنجام بدات. نابێ وكردارى بكاتو پەيڕەوى لەكارخاس هەلێبژێرێت
كە  و دووِروان بخۆن. هەروەها داوا لەئاهورامەزدا دەكاتو ِرياكارانفريوى درۆزنان

و تەڵەكە، خەڵک لەِرێى هێزوتوانا بەو جۆرە ِرابەرە درۆزنانە نەدات، بۆئەوەى نەتوانن بە فێأل
 راست البدەن.

  

 11بەندى 

 ))ئەى مەزدا،

 هەر لەوساتەوەو لەسەرەتاوە كە



 وهۆشى خۆتەوە،بەبير

 و هۆشت بۆ دروستكردوين،ويژدانوژيان

 گيانت كردە نێو لەشمان،

 و كاركردنت پێبەخشين،وتوانايى گفتوگۆ

 ويستت كە ئێمە بە شێوەيەكى ئازادهەر لەوكاتەوە

 و ِرەوشى ئاينى خۆمان هەلێبژێرين.((و ِرىباوەرِ 

و هۆش، ئادەميزادى ئافراندووە، لەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ كە ئاهورامەزداى خواى گيان
و كاتى، هێزوتواناى بيركردنەوەو و هەميشە زيندوى كردۆتە بەر لەشى مادىرۆحى نەمر
 و توانايى كاركردنى پێبەخشيوين.قسەكردن

 و چونيەتى ژيانلێبژاردنى رێگەو ئازادى هەگرنگترين بەهرەى پێداوين كە بريتييە لەئازادى

لێرەدا دەبێ دوپاتى بكەينەوە كە زەردەشت هەزاران ساڵ لەمەوبەر بايەخێكى يەكجار زۆرى 
و لەبەر ئەوەى تواناى بيركردنەوەى بە ئازادى داوە، دەبێژێ، ئادەميزاد ئازاد هاتۆتە جيهان

و نە ئەو رێگەيەى كە هۆشو دەتوانآ بيرى خۆى بەيان بكات، دەبێ بە شێوەيەكى ئازاداهەيە
و و عەگيدبيرى خۆى هەڵيدەبژێرێت، هەلێبژێرێت. بەندەو كۆيلەى هيچ كەس نەبێت، سەربەرز

 و رێز لەئازادى هەموان بگرێت.جوامێربێت

  

 12بەندى 

 ))بەم شێوەيە، هەركەسێك،

 چ ِراستبێژبێت يا درۆزن،

 چ زانا بێت يا نەزان،

 و مێشكيدايەئەوەى لەبير

 و دەيبێژىەكى ئازادانە ئاشكراى دەكابەشێوەي

 وهەركاتێك كە



 و ِراِرايى بو،ئەندێشە گيرۆدەى دوودڵی

 ولەنێوان ئەم دوو باوەِرەدا حەپەسەواو قەتيس ما

 وئەوسا، ئارمەئيتى، بەدەم هاوريانەوە دێت

 ِرێنمايييان دەكات.((

وباوەِر دى دەربِرينى بيرهەروەكو لەكۆتايى بەندى پێشودا بێژرا، زەردەشت جەختى لەسەر ئازا
و دانابێت يا نەزان، كردووە. لێرەدا دەبێژى كە هەموو كەسێك راستگۆ بێت يا درۆزن، زانا

 و باوەِرى خۆيان بە ئازادى دەربِرن.و ئاينهەموان دەبێ مەرام

و شوێنێكدا، کەسانێك بە بيستنى باوەِرى جۆراوجۆر دوچارى بێگومان لەهەموو كاتێك
و دواى كـآ بكەون. و نازانن چ بكەن، وكام ِرێگا هەلێبژێرنو دۆش دادەمێننسەرسامى دەبن

و خواستيانەوە و فيداركارى( بەدەم هاوارو باوەرِ لێرەدايە كە فريشتە ئارمەئيتى)دياردەى ئيمان
 دێتو يارمەتييان دەدا كە رێگەى راستودروست هەلێبژێرن.

  

 13بەندى 

 ))ئەى مەزدا،

 وكردارێكىئەتۆ، لەهەموو بير

 و نهێنى هەموان ئاگاداريت،ئاشكرا

 ئاگادارى ئەو كەسەى كە بۆ رزگاربون لەگوناهێكى بچوك،

 هەمە جۆرە سزايەك تەحەمول دەكا.

 تۆ هەموو شتێك بەچاوى تيژەوە چاودێرى دەكەيت،

 وبەهۆى ياساى راستى )ئاشا(يەوە

 نى.((و دەيبيووردى سەرنجى گشت شتێك دەدەيتبە

 و دەبێژى:وتواناى ئاهورامەزدا دەكالەم بەندەدا، زەردەشت باسى هێز



مەزدا ئاگادرە لەهەموو هەڵسوكەوتو بيرى ئادەميزاد، ئاشكرا بآ يا نهێنى، چاک بێت يا خراپ، 
ويژدانى هەموانە. ئاهورامەزدا ئاگادارە لەنيەتى ئەو وهەروەها ئاگاى لەنهێنيەكانى هەناو

و و تەحەمولى هەمە جۆرە دژوارييەكوردن لەگوناهەكانيان پەناى بۆ دەبەنکەسانەى بۆ لێب
 ئەشكەنجەى رەوانى دەكەن.

و بيرێكى ئادەميزاد لەچاوى تيژبينى ئاهورامەزدا وەدوور وكردارلەپاشاندا دەبێژێ هيچ كار
 و كردارى ئادەميزادە.و بەگوێرەی ياساى )ئاشا(، چاودێرى هەموو بيرنييە

و بەسەر بەندەدا پتر سەرنج ِرادەكێشآ، ياساى راستى )ئاشا(يە كە لەهەموو شوێنێكدائەوەى لەم 
 هەموو شتێكدا خۆى دەنوێنآ.

و نەگۆِرە، ياسايەكى سروشتييە، هەركەسێك بە پێچەوانەى ئەو ياساى )ئاشا(، ياسايەكى راستە
 ياسايە كردارێك بنوێنآ، بێگومان گيرۆدەى سزايەكى توند دەبێت.

كاتێك كە دەبێژێ ئاهورامەزدا لەهەموو كارێكدا بەگوێرەی ياساى )ئاشا( چاودێرى  زەردەشت،
و هەڵيدەسەنگێنآ، دەكات، ماناى ئەوەيە كە هەموو كارێك بەگوێرەی ياساى ِراستى ِرەچاو دەكا

و پێوەرى چاکە ،و ئادەميزادو پوختەيىو ياساى پێشكەوتنياخود بە مانايەكى ديكە، ياساى ئاشا
 ە.خراپەي

  

 14بەندى 

 ))ئەى مەزدا،

 پرسيارت لێدەكەم:

 و ئاكاميانلەتۆمارى ژيانى خەڵک

 ئاگادارم بكە،

 لەِرابووردودا، چ ِرويداوەو لەپاشەرۆژدا چ ِروودەدات

 چ پاداشتێك بۆ پەيڕەوانى ِراستى ِرەچاوكراوە؟

 وبۆ خراپەكاران، چ سزايەكيان بۆ دانراوە.((



و هەروەكو پێشوتر باسمان لێكرد، زەردەشت، پێش ئەوەى پەيامى ئاسمانى پێرابگەيەنرێت
لەاليەن ئاهورامەزداوە بە پەيامبەرێتى هەلێببژێرێت، لەو بارودۆخەى کۆمەڵگاى ئەوكاتە پيايدا 

و گرفتارييەكانى خەڵک ن، بيرى لەكێشەو خەڵک دوچارى گرفتێكى يەكجار زۆر بوبوتێدەپەِرآ
و گرفتەكانى دەكردەوەو بۆئەوەى بگاتە ئەو ِراستيەى كەوا ئادەميزاد چلۆن دەتوانآ بەختەوەربێت

و بير كۆمەآليەتى چۆن چارەسەربكات، چەندين ساڵ لەخەڵک دوركەوتەوە بۆئەوەى تێبفكرێت
 لەِرازى چونيەتى دروستبونى ژيان بكاتەوە.

سآ بەندى داهاتودا، زەردەشت بير لەم پرسيارانە دەكاتەوە كە بەبيريدا هاتووەو  ولەم بەندە
وەاڵمى ئەم پرسيارانە لەويژدانى پاكو رۆشەنى خۆى دەخوازێت، بۆيە دەبێژێ: ئەى خواى 

و خراپەكاران و ِروودەدات، ئايا ئاكامى پياوچاکانو ژير، تۆ ئاگاداريت لەو شتانەى ِرويداوەدانا
 و لەرۆژى پەسآلندا چلۆن لەتەكياندا رەفتار دەكرێت؟و سزايان چييەداشتو پاچييە

و وەاڵمەكانى لەبەندەكانى و پرسيارى ديكەش لەخۆى دەكاتزەردەشت ئەم جۆرە پرسيارانە
 داهاتودا دەبينين.

  

 15بەندى 

 ))ئەى ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم:

 و دەكاوپتەو بەدكار بەهێزسزاى ئەو كەسەى كە خراپەكار

 چييە؟

 وكەسێك كە لەژيانيدا،

 جگە لەئازاردانى ِرابەرى دروستكردار

 ودوورخستنەوەى خەڵک ڵی، كارێكى ديكەى نييە

 چ سزايەكى بۆ ِرەچاوكراوە؟((

و دەيەوێت ىئەم بەندە تەواوكەرەوەى بەندى پێشووە. زەردەشت بەردەوامە لەسەر پرسيارەكان
و پەرە بەدرۆزنى دەدەن لەنێو خەڵکدا، چييە. هەروەها بزانێت سزاى ئەو کەسانەى كە درۆزنن



گەرەكێتى بزانێت سزاى ئەو کەسانەى هيچ كارێكيان نييە جگە لەدوورخستنەوەى جەماوەر 
 لەِرابەرە راستەقينەكان.

و كارە ناِرەوكان گوناە درۆكردن ئەم بەندە ئەوەمان پێشان دەدات كە لەپەيامى زەردەشتدا، تەنيا
و سزاى و ياريدەدانى خراپەكارانيش گوناهى گەورەيەنييە، بەڵکو هاريكارى لەتەك بير خراپان
 تاوانى ئەو جۆرە کەسانە دەبێ بدرێت.

  

 16بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم:

 و بيرى خاسەوە،كەسێك كە بەدانايى

 تێدەكۆشێت بۆ

 و ئاوەدانكردنەوەى کۆمەڵگا،وەى ئاينى ِراستىبآلوكردنە

 چلۆن دەتوانآ لێت نيزيكبێتەوەو بگاتە الت؟(( وىكە

و و هۆشەوە، هێزلەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ ئايا ئەو کەسانەى كە بەنيەتى پاكو بە ئەقأل
ەدڵوبە ودآ، وخزمەتكردنى جەماوەرى. بو شارتواناى خۆيان بەكاردێنن بۆ پێشخستنى کۆمەڵگا

و دروستى، ئايا ئەم جۆرە کەسانە دەگەنە ئارەزووى گيان هەول دەدەن بۆ دابين كردنى راستى
خۆيان كە بريتيە لەنيزيك بونەوە لەخواى ئافەريدەگار يا نە؟ لەپاشان دەپرسآ، ئەى مەزدا، 

و چلۆن ئارەزووەيەكى وەها دێتەدى؟ ئادەميزاد دەبێ چ بكات بۆئەوەى بەم ئارەزووەى كەى
 بگا؟.

ئەوەى لەم بەندەدا تێدەگەين ئەوەيە كە زەردەشت رێگەى نيزيكبونەوە لەئاهورامەزدا 
و دروستى و بآلوكردنەوەى راستىو هاريكارى لەپێناوى پێشخستنبەخزمەتكردنى کۆمەڵگا

 دەزانێت.

  

 17بەندى 



 و ناپاكدا،))لەنێوان مرۆى پاك

 كاميان ِرێبازى دروستيان هەلێبژاردووە؟

 و رووناكبين دەبێمرۆى دانا

 خەڵک هۆشيار بكاتەوەو رێگاى راستيان بۆ رۆشەن بكات

 بۆئەوەى ئەو بآ فەِرە الدەرانە نەتوانن

 و گومِرايان بكەنخەڵک تەفرە بدەن

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 تۆ بۆ ئێمە

 و ِرێنماى بيرى خاس بە.((مامۆستا

و لەسەرەتا زەردەشت دەپرسآ كام رێگا خاسترە، ئەو رێگەيەى كە پياو چاکان خەريكى ئاوەدانى
و تێدەكۆشن بۆ بەختەوەرى خەڵک، يا ئەو رێگەيەى كە خراپەكاران پێشخستنى کۆمەڵگان

 و دواخستنى کۆمەڵگا.وێرانىوگرتويانەتە بەر بۆ لەناوبردن

و هۆشى خۆيەوە رێگاى راستى پيشانى و ژير دەبێ بە ئەقلەها دەبێژێ كە مرۆى داناهەرو
و نەفامى نەمێنەوەو راستيان و نەفامن، بەبێ هۆشىخەڵک بدات بۆئەوەى ئەوانەى تێنەگەيشتون

 بۆ روون بێتەوە.

 زەردەشت لەم بەندەدا سوورە لەسەر ئەوەى كە پێويستە لەسەر مرۆى داناو ژير ئامۆژگارى
 و دروستيان پيشان بدات، وگومِراكان بخاتەسەر ِرێى راست.و رێگەى راستخەڵک بكات

  

 18بەندى 

 ))كەواتە باهيچ كەسێك لەئێوە،

 گوێ بيستى

 و درۆزنان نەبێت،و گوفتارى خراپەكارانفەرمان



 چونكو، بێگومان درۆزنان

 وێران دەكەن.و شارو گوندماأل

 انە،كەوايە، بەرامبەر ئەو جۆرە کەس

 و ملمالنێيان لەتەكا بكەن.((ستنێِراو

و لەم بەندەدا، زەردەشت جەخت لەسەر ئەوە دەكا كە دەبێ خۆمان دووربخەينەوە لەخراپەكاران
و پوچەڵيان و گوێ بيستى قسەيان نەبين، ودەستورەكانيان ئەنجام نەدەيندرۆزنانى نێو کۆمەڵگا

وهيچى ديكە. لەبەرئەوە ى کۆمەڵگايان مەبەستەوێرانبكەينەوە، چونكو ئەم جۆرە کەسانە تەنيا
و پاكى و دروستىدەبێ هەموو كەسێك بەرامبەر ئەم جۆرە کەسانە خۆى بە چەكى راستى

 وبيرى كرچوكاڵيان پوچ بكاتەوە.چەكدار بكات

و ئەوەى لەم بەندەدا لـآى فێردەبين ئەوەيە كە هەرگيز نابێ خۆمان بدەينە دەست خراپەكاران
و جەنگدا و ملكەچى دەستورەكانيان بين، بەڵکو پێويستە هەميشە لەملمالنێزەبوندرۆزنان، و

و كاراترين چەكن و دلۆڤانى كە خاسترينو پاكىبين، ودژيان ِراوێستين، بەآلم بە چەكى راستى
 بۆ لەناوبردنى ئەم جۆرە بيرانە.

  

 19بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 باهەموو كەس

 ەكانى دانايەك بن كەگوێِرايەڵی ئامۆژگاريي

 خاس بيردەكاتەوە،

 چارەسازى ژيانى خەڵکە،

 ولەئامۆژگارييە ِراستەقينەكانيدا، تواناو دەم پاراوە،

 ولەژێر سايەى پرشنگى رووناكى تۆوە

 رۆشەن دەكات.(( وجێگەى هەردوو دەستە، ديار



  

و و بيرخاسانلەم بەندەدا، زەردەشت داوا لەخەڵک دەكات گوێ ِرابگرن بۆ قسەى دانا
و و دواكەوتوانوايە كە نەفامانئامۆژگارييەكانيان وەربگرن، چونكو پياوى دانا وەك پزيشكێك

و و حيكمەت شادو ِرەوانى نەخۆشەكان بەهۆى نورى زانستبيرخراپان دەرماندەكات، ورۆح
 ەوە، ومەلهەمى دەردو ئازارى ژيانى خەڵکن.زيندوو دەكات

هەروەها زەردەشت لێرەدا جەخت لەسەرئەوە دەكا كە دەبێ گوێ بۆ ئەو کەسانە شل بكرێت 
 و روشەنبيربن.و دەم پاراوو دروستى يان هەبێتو باوەِرى راستىكە تواناى بآلوكردنەوەى ئاين

  

 20بەندى 

 و ِروودەكاتە ِراستبێژان،))ئەو كەسەى ِراستى هەڵدەبژێرێ

 و مەلێبەندى، كۆشكى رووناكى دەبێت.جێگە

 و خراپەكارەوئەو كەسەى درۆزن

 تا ماوەيەكى زۆر

 وو زارى پيشەى دەبێتو شيوەندۆش داماو دەبێ

 لەتاريكيدا دەژى.

 دووچارى ئاكامێك دەبێ كە

 كانى خۆيەوە پێى دەگاتەوە.((و خراپەكارييەويژدانوبەهۆى ديد

و (ەيە كە تيايدا بە ئاشكرا16و15دەتوانين بێژين كە ئەم بەندە وەاڵمى پرسيارەكانى بەندەكانى )
و بە ِراشكاوى وەاڵم دراونەتەوە، ودەبێژى كەسێك كە لەژيانيدا رێگەى راستى هەلێبژێرێت

 ۆزەخە.و خراپەكار، جێگەى دپاكى بژى، جێگەى بەهەشتە، بەآلم درۆزن

و پاكترين و جێگەى باشترينلەِروانگەى زەردەشتەوە، بەهەشت بريتييە لەكۆشكى ِرووناكى
و خراپەكارانە، ويژدانى بآ ئۆقرە، ژيانى بيرە، دۆزەخ تاريكترين جێگەيە كە شوێنى درۆزنان

و خراپەكار دەكاتە شەوى تاريكوتار. ئەم تاريكەشەوەى ژيان، مرۆى بەدكار مرۆڤى گوناهكار
بەدەستى خۆى بۆ خۆى دەخولێقێنآ، دۆش دادەمێنێو پەلەقاژە دەكا بۆ ِرزگاربون، بەآلم بيرى 



و كردارە خراپەكانى، ماوەيەكى زۆر وەك بەربەستێك رێگەى راستى لێدەگرێت، تا ِرەش
بەرەبەرە پەشيمان دەبێتەوەو ئاوات دەخوازآ كە لەم بارودۆخە ِرزگارى بێت. ئەم پەشيمانييە 

و پاكى دەكاتەوەو بەرەبەرە دارەكانى ِرابووردووى، دەرگاى دڵی بۆ رووناكى ِراستىو كرلەبير
و و بەرەو رێگەى راستىو دڵی ِرووندەبێتەوەو ماناى ژيانى ِراستەقينەى بۆ ئاشكرا دەبێتچاو

 و بەختەوەربآ.و پاكى هەنگاو هەلێدێنآ بۆئەوەى لەوەودوا رزگارى بێتدروستى

ئەوەمان بۆ ئاشكرا دەبێ كە سزاى خراپەكاران هەميشەيى نييە، وماوەيەك  دووبارە لەم بەندەدا،
 و پاشان ئەوانيش دواى پەشيمانى رزگاريان دەبێ.دەخايەنآ

و و دۆزەخ، بريتين لەئارامىكەوايە، دووپاتى دەكەينەوە كە لەِروانگەى زەردەشتەوە، بەهەشت
و بۆ ماوەيەكى ديارى كراو، دووچارويژدانى ئادەميزاد خۆى. خراپەكاريش ونائارامى بير

 ويژدان دەبێت، پاشان ئەويش ِرزگارى دەبێت.گيرۆدەى ئەشكەنجەى

ئەوەى شايانى باسە ئەوەيە كە، بيرخاسان زووتر دەگەنە ئەو كۆشكى رووناكييە كە بريتيە 
 ويژدان.لەئاسودەيى

  

 21بەندى 

 ))مەزدا ئاهورا،

 و هۆشى تەواوسەنگى خۆيەوە،بەهۆى ئەقأل

 و نەمرێتى،پوختەيى

 و بيرى خاسو توانايى معنوىِراستى

 و دەبەخشێتبە كەسێك خەآلت دەكا

 كە لەِروى بيروكردارەوە، دڵی پێببەستن.((

 لێرەدا، زەردەشت دەبێژێ:

و افەريدەگاربنو هەلێسوكەتييەوە ئەمەكدارى ئو كردەوەوە، ولەِروى بيرئەو کەسانەى بەرۆح
 و دروستى هەنگاو هەلێنەهێنن.باوەِريان پێى بێت، وهەرگيز لەژيانياندا دژى ِراستى

 و خەالتى ئاهورامەزدايان پێدەبەخشرێت كە بريتييە لە:بەخشيش



 و بيرى خاس.و بآخەوشێتى، نەمرێتى، ِراستى، توانايىپوختەيى

  

 22بەندى 

 و ئاينە،))ئەم ِرێباز

 وهۆشيەوە تێدەگات،بەهۆى بيربۆ دانايەك كە 

 و كردارو گوفتاروبەهێزى معنوى

 و پشتيوانى لێدەكات،هەست بەِراستى دەكات

 و ئاشكرايە.ِرۆشەن

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 ئەم جۆرە کەسانە، لەاليەن تۆوە لێهاتووترين

 و ِرێنماى خەڵکن.((ياوەر

و ِرووناكبيران وهەروەها بيرەوەران و ژيرن،و هۆشيارلەم بەندەدا دەبێژێ: ئەو کەسانەى دانا
ويژدانێكى پاكو ِرۆشەنەوە، هەست بەراستى دەكەن، بە هەموو وو بەبيرئاگايان لەياساى ئيزەدييە

وكۆشش دەدەن بۆ و پاكى دەكەن، وهەوڵو دروستىو توانايانەوە داكۆكى لەراستىهێز
و و ناِراستى ناكەنئاوێتەى درۆوتەی خۆيان و دروستى. هەرگيزبآلوكردنەوەى ئاينى ِراستى

 كردارى خۆيان بەكردەوەى لێنەهاتوو خراپەوە پيس ناكەن.

و پاك گوفتارن، بە و شيرينو هۆشيارانە، كە راست كردارزەردەشت، ئەم جۆرە مرۆڤە ژير
و ئەمەكدارى و ياوەرى جەماوەرى خەڵک دەزانێت، وبەبێشترين دۆستلێهاتوترين يار

 ێت.ئاهورامەزدا دەناس

  

 سروودى پێنجەهەم

 1ــ بەندى  32يەسنا ــ هات 



 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 بۆ گەيشتنە دوندى بەختەوەرييەكان،

 و يارانو هاوكارانكەسوكار

 ستايشتى تۆ دەكەن

 وسروشت پەرستەكانيش بەهەمان ئەندێشەوە

 ستايشتت دەكەن.

 هيوادارم كە

 پەيامنێرى تۆ بين،

 ورێگە لەنەيارەكانت بگرين

 كە نەتوانن ئازار بە اليەنگرەكانت بگەيەنن.((

و دەبێژێ، لەم بەندەدا، زەردەشت باسى سآ گروپ يا دەستە، لەخاسترين پەيڕەوەكانى دەكا
و داوا دەكەن كە تواناييان پآ و ياران، ستايشتى ئاهورامەزدا دەكەنو هاوكارانكەسوكارەكان

و نەيارى و كينەامى ِراستى لەهەموو جيهاندا بآلوبكەنەوەو بوغزببەخشێت بۆئەوەى پەي
واپێشان دەدا كەبڕێ لەو کەسانەى و برايەتى بگۆِرن. هەروەها لەم بەندەدابەدكاران، بەدۆستى

و ئاينى ئاهوراييان كە هێزە سروشتى يەكانيان دەپەرست، هاتونەتە سەر ِرێى راست
 پەسەندكردووە.

و ياران، سآ دەستەبون كە لەهەموو ِرويەكەوە پتر لەخەڵکى ديكە نو هاوكاراكەسوكاران
و و گوفتارەوە، لەسەرو كردارو بيرى خاسو دروستىو لەِروى پاكىلەزەردەشت نيزيك بون

و متمانەى پێيان هەبوو، بۆيە پێى دەگوتن ئەوانى ديكەبون. زەردەشت فرە ِرێزى لێدەگرتن
 بەخت بكەن لەپێناوى بآلوكردنەوەى ئاينى پاكى يەکتاپەرستی. خۆمانى. ئەمانە ئامادەبون خۆيان

  

 2بەندى 

 ))مەزدا ئاهورا،



 و بە تواناييەوەكە بەهۆى بيرى خاس

 بەسەر ئەم جيهانەدا شاليارى دەكات،

 وەاڵمى ستايشكەرەكانى دايەوە:

 ئارمەئيتى پاكو پيرۆزم بۆ هەلێبژاردوون،

 و هاوەڵی نيزيكى )ئاشا(يە.كە دۆست

 و تێبكۆشن هەميشەأل بدەنهەو

 و لەخۆتانى بزانن.((لەتەكيابن

و و چۆنيەتى دروستكردنى ئەم جيهانەلەم بەندەدا، پاش ئەوەى باسى هێزوتواناى ئاهورامەزدا
و ئەقڵی ئاهورامەزداوە هاتۆتەگەِر، وسەروەرى بەسەر كەشكەالن دەكات، كە بەهۆى هۆش

دا وەاڵمى ئەو سآ دەستەيە دەداتەوە كە لەبەندى هەموو جيهان دەكات، دەبێژێ كە ئاهورامەز
و تێبكۆشن و دەبێژێ هەميشە هەوأل بدەنپێشودا باسيان لێكرا، وداواى يارمەتييان لێكردبو

ئارمەئيتى پيرۆز كە دۆستى هەميشەيى)ئاشا(يە لەخۆيان بزانن. مەبەست لەئارمەئيتى دياردەى 
و پاكييە. بێگومان هەركەسێك كە باوەِرى بەخوا و بيرى پوختەو فيداكارىو خۆشەويستىباوەرِ 

و ياساى نەگۆِرى و تەكوزىو پاكىهەبێت، پەيڕەوى لە)ئاشا( بكات كە بريتيە لەدياردەى ِراستى
و وراستىو دروستى النادات. بەواتەيەكى ديكە، پاكى سروشت، هەرگيز لەياساى راستى

 بەخوا. دروستى لەپێويستيەكانى باوەِركردنى ِراستەقينەيە

و هاوبيرى فرە نيزيك بە يەكترن. ئەوەى و )ئارمەئيتى(دوو دۆستبەم شێوەيە دەبينين كە)ئاشا(
و ژير، راستەوخۆ لەم بەندەدا شايانى باسە، ئەوەيە كە چلۆن دەبێ كە ئاهورامەزدا، خواى دانا

 بێژى:لەتەك خەڵکدا قسە بكات. بۆ وەاڵمى ئەم چلۆنايەتيە، موبد فيروز ئازەرگوشەسب دە

لەنێو گشت كتێبە ئاسمانييەكاندا )واتە ئاوێستا، تورات، ئينجيل، وقرئان(هەميشە پەيامبەرەكان 
و دەستورى خوايان داناوە. ئەمە وتەووتانەى كە بۆيان ئيلهام دەبوو يا وەحى دەبوو، بەئەو
زەردەشت  وامان لێبكات كەوا بزانين خوا خۆى ِراستەوخۆ لەتەك خەڵکدا قسە دەكا، بەڵکونابێ

ئەو قسانەى بۆى ئيلهام دەبوو، لەزمان ئاهورامەزداوە بۆ خەڵکى دوپات دەكردەوەو دەبێژێ 
و بگەنە پلەى گشت ئافەريدەكانى خوا، بآ هيچ جياوازييەك لەنێوانياندا، بۆئەوەى ِرزگاريان بێت

و بۆ خۆيان و هەروەها )ئارمەئيتى( بكەنە پيشەيانو دروستىپوختەيى، دەبێ )ئاشا( واتە راستى
و دژوارى و سەختىو لەكاتى سەخڵەتىو دروستى بژين. باوەِريان بەخوابێتو بەپاكىهەلێبژێرن

ويژدانى و گوێ ِرايەڵی بانگەوازىژيانياندا، لەكاتێكدا كە ِراِراو دوودأل دەبن، پەناى بۆ بەرن
 خۆيان بن.



  

 3بەندى 

 و گومِرايان،))ئەى بير خراپ

 و گشت ئەو کەسانەى كە،ئێوە هەمووتان

 پەێرەويتان لێدەكەن،

 و خۆپەرستن.و نادروستخاوەن سروشتێكى ناشيرين

 وئەم كردەوە فريوكارانەتانە بۆتە هۆى ئەوەى،

 كە لەهەر حەوت دەڤەرا بە بەدناوى

 ناوبانگتان زِراوەو خەڵک لێتان بێزارە.((

و پەيڕەوانى ئايينزاى ئاريايى ئەو سەردەمە كانلەم بەندەدا، زەردەشت ِروو لەسروشت پەرستە
 و دەبێژى:دەكا

و و بيرى خراپو بير خراپان، ئێوە گشتتان پەيڕەويتان لەهەواو هەوەسئەى گومِراو دڵِرەشان
نادروستى خۆتان كردووەو، خەڵک گيرۆدەى خراپەكارى دەكەن. هەروەها دەبێژێ ئەوانەى 

و و پەيڕەوى لەبەدكاران دەكەنەى هەڵە هەلێدەبژێرنو رێگكە ِرێبازى ئەمانە دەگرنەبەر
و و هەروەك ئەوان فێرى درۆرێزيان لێدەگرن، ئەمانەش لەِريزى خراپەكاران دەژمێردرێن

 و فريودان هيچى ديكە لەهەڵسوكەوتيان ناوەشێتەوە.و درۆدەڵەسە بون. لەبەرئەوە، جگە لەخراپە

و خۆپەرستان كە لەهەموو ِراستييەك بێخەبەرن، يانلەكۆتايى ئەم بەندەدا دەبێژى: ئەى گومِرا
ئەوەندە بزانن كە ناوتان زِراوە لەهەموو شوێنێكى حەوت دەڤەرا، هەركەسێك تۆزقالێك هۆشى 

 و درۆكانتان نەبن.و گومِرايىبێت، لێتان وەدوور دەكەوێتەوە بۆئەوەى دووچارى دوودڵی

ت ئەو کەسانەى كە خراپ بيردەكەنەوەو لێرەدا دەبێ ئەوە بێژين كە لەگاتاكاندا، زەردەش
و هەميشە خەريكى بآلوكردنەوەى خراپەن و درۆزننو فريوكارو لوت بەرزخۆپەرست

 لەکۆمەڵگادا، بە ئەمانە هەمويان دەبێژى )دێو(.

  

 4بەندى 



 ))ئێوە ئەى گومِرايان،

 بەم شێوەيە

 بيرى خەڵکتان

 و پەرێشان كردووە،وەها ئالێۆز

 كە خراپترين كار ئەنجام دەدەن،

 و دۆستايەتى لەتەك بيرخراپان دەبەستن،هاوكارى

 لەبيركردنەوەى خاس دوور دەكەونەوە،

 و خواستى خوا سەرپێچى دەكەن،لەويست

 وپاكى دوور دەكەونەوە.((ولەئاينى ِراستى 

شت دەبێژێ: ئەى دێوەكان، ئەى گومِرايان، ئەم بەندە تەواكەرەوەى بەندى پێشووەو زەردە
بەهۆى بيرى خراپى خۆتانەوە، بيرى خەڵکتان ئالێۆز كردووەو گرفتارى گومِرايى يان دەكەن، 

و كرداريان لێبوەشێتەوە. وايان لێدەكەن كە لەِرێى ِراست دووربكەونەوە، وناشيرينترين كارو
ويژدانى خۆيان ودەنين كۆمەك لەبيرو گومِرادەبن، ئامائەوانەى لەِرێى ِراست الدەدەن

و و ِراستىو دأل پيسى، وِروو لەپاكىوەربگرن، لەبەرئەوە خۆيان دەسپێرنە دەست بيرى خراپ
و تاوانبارێتى كە لەبيرى خراپەوە و پەنا دەبەنە بەر خراپەكارىو خواناسى وەردەگێِرندروستى
 دێتەدى.

و و بە گومِرايان باس دەكاێوەكان دەزانێتو دۆستى دزەردەشت، ئەم جۆرە کەسانە بە يار
 بەخەڵک دەبێژێ كە ڵيان وەدووركەونەوە.

  

 5بەندى

 ))ئەى بيرخراپان،

 بەم شێوەيە ئێوە

 بەهۆى كردارى ناپەسەندتانەوە،



 و گوفتارى خراپتانەوەوبە بير

 ومژدە دان بەسەروەرێتى گومِرايان،

 خەڵکتان تەفرە داوە

 و نەمرايەتى بآ بەريتان كردون.((ولەژيانى بەختەوەرى

و دەبێژێ: هەر و دەڵەسە دەكاتو پێشەوايانى ئاينى درۆلەم بەندەدا، زەردەشت ِروو لەِرابەر
و رۆحى خراپەكارى خۆيەوە، ئێوەى ويژدانى ِرەشوبەو شێوەيە كە ئەهريمەن بە بيرى خراپ

وادەى سەروەرێتى جيهانى پێداون بە وكردون و دروست الداوەو گومِراىلەرێگەى راست
 و كردارى خراپەوە، کۆمەڵگا ئالێۆزبكەن،مەرجێك كە بەهۆى تاوانكارى

و لەِرێى راست الدا تا و دڵپاكتان گومِرا كردو سادەهەر بەو شێوەيە ئێوەش خەڵکى ساكار
 و بەختەوەرى هەميشەيى بآ بەرى بن.لەژيانى خۆش

ە كە بيرى خراپ كە بە ئەهريمەن ناسراوە، مرۆڤ لەِرێى راست مەبەستى زەردەشت ئەوەي
و هانى دەدا كە كارى خراپ ئەنجام بدا، هەر بەو شێوەيە، پێشەواو رابەرانى ئايينزاى الدەدات

و و ياريدەدەرى دێوەكان ناسراونئەو سەردەمە، كە درۆيان كردبووە پيشەى خۆيان، بەهاوكار
و و ژيانيان لـآ تاأل دەكەن. ئاشكرايە كە بيرى خراپەدەنبەبيرى ِرەشيانەوە خەڵک فريو د

و ئاوارەيى، هيچى و بآ النەيىو چارە ِرەشىو بێچارەيىكردارى ناپەسەند، جگە لەبەدبەختى
ديكەمان بە ديارى بۆ ناهێنێت. كەوايە، هەركەسێك خۆى گيرۆدەى وەسوەسەكانى ئەهريمەنى 

و بخاتە باوەشييەوە، دەبێ لەهەموو خۆشى و باوەِرى خۆى لەدەست بدات، وخۆىبكات
و و دێوەكان، فريودانئەهريمەن و كارىبەختەوەرى هەميشەيى چاو بپۆشێت. ئەركى سەرشان

و بە پەيڕەوانى خۆى ِرادەگەيەنێت كە گومِراكردنى خەڵکە. زەردەشت ئامۆژگارى خەڵک دەكا
 .و ژيانى خۆيان بە فيِرۆ لەدەست نەدەنفريوى ئەمانە نەخۆن

  

 6بەندى

 ))لەوانەيە گوناهبارێك بەهۆى كردارى ناِرەواى خۆيەوە

 و ناوبانگێكبۆ ماوەيەك بەختەوەربێت

 بۆخۆى بەدەيبهێنێت،

 بەآلم، ئەى ئاهورا،



 تۆ هەموو شتێك دەزانيت،

 و ئەندێشەيان ئاگاداريت.وبەهۆشى خۆت، لەبير

 لەژێرسايەى شاليارى تۆيە كە لەئاكامدا

 انِرەوا دەبێت.((ئاينى ِراستى، فەرم

و پياوخراپ، بەهۆى لەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ: هەرچەندە لەوانەيە كەسێكى تاوانبار
و و بگاتە پلەوپايەكى بەرزو بڕێ كردەوەى ناشايستەوە، بۆ ماوەيەك خەڵک فريو بداتفروفێل

جوامێران، و و ناوبانگێك بۆخۆى وەچنگ بهێنێت، وخۆى بترنجێنێتە نێو پياوە گەورەكانناو
و ئاگا، كە ئاگادارى هەموو شتێكە، لە)نيەتى( ئەو جۆرە کەسانە بەآلم ئاهوراى داناو ژير

 و لەئەنجامدا سزايان دەدات.ئاگادارە

و حوكمِران و پاكى باأل بەسەر هەموو جيهاندا دەكێشآهەروەها دەبێژێ كە لەئاكامدا ئاينى راستى
و و بيرى خراپ دەهێنێت. ئاشتىو تاوانو خراپەكارىياو رِ و كۆتايى بەسەردەمى پِر لەدرۆدەبێ

و يەكسانى لەهەموو گيتى دا حوكم و برايەتىو پاكىو راستىو تەبايىو ئارامىئاسايش
 فەرمادەبێ.

ئەوەى شايانى باسە، لەگاتاكاندا، چەندين جار مژدەى سەركەوتنى چاکە بەسەر خراپە، 
ر درۆى داوە. هەروەها جەختى لەسەر ئەمە كردووە ِرووناكى بەسەر تاريكى، ِراستى بەسە

و درۆ و توانايانەوە لەملمالنێياندا دژى خراپەكە پەيڕەوانى ئاينى يەکتاپەرستی بەهەموو هێز
 و ماندوو نابن.هيالك

  

 7بەندى 

 ))هيچ يەكێك لەم گوناهبارانە

 نازانن كە،

 و كۆششەوەپێشكەوتن تەنيا بەهۆى كار

 بەدەست دێت.

 و مسى تواوەنين.ئاگادارى ئەزمونى بلێێسەى ئاگر



 ئەى مەزدا ئاهورا،

 تۆ پتر لەهەموان ئاگادرى

 چارەنووسى ئەم جۆرە کەسانەيت.((

و هەروەها لەم بەندەدا دەبێژى كە هيچ يەكـآ لەم تاوانبارانە، ماناى ِراستى پێشكەوتن نازانن
و كۆششەوەيە كە پێشكەوتن دێتەدى. ئەمانە نازانن كە ئەزمونى فامن كە تەنيا بەهۆى كارنا

و پێگەياندن دەِروا، وئامرازى گەيشتنە ئەم ژيان سەلماندوويەتى جيهان بەرەو پوختەيى
و و هەوڵدانە. ئەو گوناهكارانە، وادەزانن كە دەتوانن بەهۆى درۆو تێكۆشانپێگەياندنە تەنيا كار

و تاوانەكانيانەوە ِرەوِرەوەى مێژوو بەرەو دواوە بگەرێننەوەو خۆيان سوارى سەرى ەسەدەڵ
و جەماوەر بەدواكەوتويى بهێلێنەوە. ئەمانە لەگوێى گادا نووستون چونكو گەرەكيان خەڵک بن

و پوختەى دەكات. هەوڵو بێت يا نە، ژيان خۆى لەخۆيدا ئەزمونێكە كە مرۆڤ پێدەگەيەنێت
و و ئاسايش بەهۆى هەڵسوكەوتى ِراستو ئاسودەيىابينكردنى ئامرازەكانى ژيانتێكۆشان بۆ د

و و ملمالنآ دژى بيرى خراپو خۆِراگرتن بەرامبەر بەهەموو دژوارييەكاندروست
 .29و چەتونە، هەروەكو ئەزمونى ئاگرينوێيەخراپەكارى، كارێكى فرە سەخت

و بە بيرى و خراپەكاران ئاگادارى ئەم جۆرە ئەزمونە نين چونكو بۆ خۆيانتاوانباران
كرچوكاڵی خۆيان، ئاسانترين رێگەيان هەلێبژاردووەو بۆ گەيشتنە ئامانجە گآلوەكانيان، رێگەى 

و بيرى وستىو درو فريوكارى يان هەلێبژاردووە، وپشتيان كردۆتە راستىو جەردەيىدزێتى
 چاک.

  

 8بەندى 

 ))يەكـێ لەو گوناهبارە ناسراوانە،

 ويونگهانە،جەمشيد كوِرى

 و خۆشى خۆىئەو كەسەى كە بۆ ِراگرتنى دڵی خەڵک

 بەچاوى سووكەوە ِروانييە خواى جيهان.

 ئەى مەزدا،

 و بێگومانم لەو دادوەرييەىئەز، دڵنيا
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 .((لەرۆژى پەسآلندا دەربارەى گوناهباران دەيكەيت

و بە يەكێك لەگوناهبارەكانى ويونكهان دەكالەم بەندەدا، زەردەشت ئاماژە بۆ جەمشيدى كوِرى
دادەنێت. ئەم جەمشيدە يەكـآ لەبەناوبانگترين شاكانى )پێشدادى(يەكان بووە، كە ماوەيەكى زۆر 
 حوكمِرانى هەموو سەر زەوى ئێران بووە، ونێو بانگێكى يەكجار زۆرى هەبووە. فرە هەوڵی

و هەمو جۆرە كەرەسەيەكى بۆ ئەم كارە تەرخان كردبوو. داوە ئاسايش بۆ خەڵک دابين بكات
هۆى ئەوەىكە بەگوناهبار دەژمێرێت، ئەوەبووە كە پاش ئەوەى خۆى دەبينێتەوەو دوچارى 

و خەڵکى ناچار كردووە و غرور دەبێ، دەگاتە ِرادەيەك كە خۆى بەخوا دەزانێتخۆپەرستى
بيپەرستن. ئيدى ئاهورامەزدا ئەو مەزنێتييەى لێسەندۆتەوەو گيرۆدەى  وسوجدەى بۆ بەرن

 زوحاكى كردووەو كوشتويەتى.

و كوشەندەترين بەبۆچونى من، زەردەشت لەم بەندەدا دەيەوێت، باسى يەكى لەخراپترين
 و لوت بەرزێتى.دەردەكانى ئادەميزاد بكات كە بريتييە لەخۆ بەزلزانين

و سزايەك كە بەمجۆرە کەسانە ەندەدا دەبێژێ هەر جۆرە دادوەرييەكزەردەشت، لەكۆتايى ئەم ب
 و دوودڵی يەك پێى ِرەزامەندە.لەاليەن ئاهورامەزداوە دەدرێت، بآ هيچ ِراِرايى

  

  

 9بەندى 

 ))پێشەوا بير خراپەكان،

 ئامۆژگارييە ئاينيەكان ئاوەژوو، وئالێۆز دەكەن

 وبە ئامۆژگارييە هەڵەكانيانەوە،

 و راستەقينەى ژيانو مەبەستى سەرەكىِرێى ِراست

 لەخەڵک چەواشە دەكەن.

 بەم شێوەيە،

 وا لەخەڵک دەكەن كە دوورەو پەرێزبن

 لەخاسترين سەرمايەى ژيان كە بريتيە لە



 و پاكى.و دروستىِراستى

 و ئەى ِراستى )ئاشا(،ئەى مەزدا

 لەكانگەى دڵمەوە سكاڵى خۆمتان بۆ دەردەبِرم،

 بۆ دەبەم.(( وپەناتان

و درۆزنەكان هەوڵدەدەن تا ئەو لەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ كە پێشەوايانى بيرى خراپ
و بە هەڵە بۆ خەڵکى و كتێبە ئاينيەكاندا هەيە، ئاوەژوو بكەنراستييانەى لەئامۆژگارى پياو چاکان

و ستى سەرەكىو گومِراكانى خۆيانەوە، خەڵک لەمەبەو بەهۆى ئامۆژگارييە چەوتِراژە بكەن
و ِرێى ِراستيان لـآ چەواشەبكەن. پێشەوايانى بيرى خراپ، خەڵک ِراستى ژيان دوور بخەنەوە

و بيرى خاس و پاكىوايان لێدەكەن كە بير لەراستىو دروست دوور دەخەنەوەولەرێى ِراست
 نەكەنەوە.

نگەى دڵيەوە داوا و لەكالەكۆتاييدا، زەردەشت وەك هەميشە پەنا دەبێتەبەر خواى داناو ژير
و پاكييە، دەكات كە ئەم جۆرە کەسانە لەشوێنى خۆيان و )ئاشا( كە دياردەى راستىلەمەزدا
 و توانايان بكات تا نەتوانن خەڵک چەواشەبكەن.و بآ هێزِرابگرێت

  

 10بەندى 

 و بيرخراپەكان))بەِراستى رابەرە بەد

 و ئالێۆزدەكات،كە گوتارە ئاينيەكان، چەواشە

 و خۆراوى رێزەوە، ِروانينە زەوىوبەچ

 بەكارێكى فرە ناِرەواو گوناە دەزانن،

 بير خاسان بەرەو گومِرايى دەبەن،

 وێران دەكەن،و كێلێگەكانو زاروزەوى

 ودژى بير خاسان چەك بەكاردێنن.((



و دەبێژى ئەمانە بە شێوەيەكى و درۆزنان دەكاتلەم بەندەا، باسى هەلێوێستى رابەرانى درۆ
ا ِراستى لەخەڵک چەواشە دەكەن كە تەنانەت رێزگرتن لەخۆريش كە سەرچاوەى وەه

و ئاژەڵە، بە كارێكى فرە خراپ دەزانن. و مايەى ژيانى ِرووەكو روناكى زەويييەگەرمايى
ستايش كردنى زەويش كە دايكى هەموو زيندەورانە بە كارێكى ناشايستە دەزانن، هەروەها 

و و نارێكو بيانخەنە سەر ِرێى چەوتوچاکان لەِرێى ِراست الدەنو پياهەوڵدەدەن كەبيرخاسان
و كشتوكالێن، هەوڵدەدەن كە و خراپەيان بكەن. لەبەر ئەوەى ئەمانە دژى نيشتەجێىتووشى درۆ
وێران بكەن. هەروەها بەهێزى چەكەكانيان دژى خەڵکى و گياجارەكانو مێرگكێلێگەكان

 و شارستانييەت بگرن.پێشكەوتنبيرخاس ِرادەوستن بۆئەوەى رێگە لە

  

 11بەندى 

 ))ئەى مەزدا،

 ئەم جۆرە کەسانە، ژيانيان لەخەڵک تێكداوە كە

 خراپەكارانيان گەورەو بەرزكردووە،

 و پياوە هێژاكانيان ئالێۆزكردووەوبيرى ژنان

 بۆئەوەى خەآلتى يەزدانيان پێنەگات.

 و ِراستكردەوەكانيشپاكان

 دوور دەخەنەوە لە

 خاسترين ئەندێشەكان، وئازاريان پێدەگەيەنن.((

و ئەم بەندە، تەواوكەرەوەى دوو بەندى پێشووەو تيايدا باسى رۆڵی تێكدەرانەى ِرابەرە درۆزن
و خراپى خۆيان، و دەبێژێ: ئەم پێشەوا كۆنەپەرستانە بەهۆى بيرى ناِراستخراپەكاران دەكات

و نەفاميان لەِرێى كردووە، وبەهۆى ئامرازى مادييەوە خەڵکى ساكارژيانى کۆمەڵگايان ئالێۆز 
و پەرچى ناو کۆمەڵگايان فريو داوەو بەهۆى پارەو پلەوپايەى كاتييەوە، ِراست الداوە، هەرچى

و الواز بووە. و پياو خاسانيش كە باوەِريان كزو گەورە پێشان داوە. بەم شێوەيە، ژنانبە بەرز
و و پوختەيىو هيواى خۆيان كە بريتيە لەبەختەوەرىەتوانن بگەنە ئاواتفريوداوە بۆئەوەى ن
و خۆشەويستى خەڵک، و ئەڤينو بەخشينى ئيزەدى كە بريتيە لەبيرى چاکهەروەها لەخەآلت

و پلەوپايەى كاتى و تاوان دەكەن، ودڵيان بە شكۆيىبێبەش كردووە، خەڵک فێرى خراپە



امۆژگارى خەڵک دەكات كە فريوى ئەم جۆرە کەسانە خۆشدەكەن. لەكۆتاييدا، زەردەشت ئ
 و لەِرێى ِراست النەدەن.نەخۆن

  

 12بەندى 

 ))ئەوانە، بەهۆى ِراهێنانە خراپەكانيانەوە، خەڵک

 و شايستە ئەنجام بدەن.و ناهێلێن كارى خاسلەِرێى ِراست الدەدەن

 و ِرێيان لـآ چەواشە دەكەنبەقسە، خەڵک تەفرە دەدەن

 كدەدەنوژيانيان تێ

 وپتر ِرێز لە )گرەهما(و)كەرپەن(ەكان دەگرن

 و رابەرايەتىئارەزووى سەروەرێتى

 و درۆزنان دەكەن.بۆ بيرخراپان

 ومەزدا،

 و كارە خراپەكانيانبۆ ئەم جۆرە کەسانە

 و دژوارى داناوە.((سزاى سەخت

دەكات كە بەبيرى  ئەم بەندەش تەواوكەرەوەى بەندەكانى پێشووەو تيايدا باسى خراپى ئەو کەسانە
و خراپى خۆيانەوە کۆمەڵگايان تێكداوە، ودەبێژێ ئەمانە بە شێوەيەك بيرى خەڵکيان ناِراست

وايان لێكردوون كارى ئالێۆز كردووە، وبەهۆى خراپ فێركردنەوە، خەڵکيان چەواشە كردووەو
و اخراپ لە كارى خاس بە باشتر بزانن ئەو گورگانەى لەپێستى ئادەميزادن وەك گرەهم

و پياوچاکان ترجيح بدەن. هەروەها ئەوەندە زێدەِرەوى دەكەن، كەرپەنەكان بەسەر بيرخاسان
و پێشەوايەتييان بۆ ئارەزوو دەكەن. بەآلم لەكۆتاييدا دەبێژێ كە ئاهورامەزداى كە رابەرايەتى

و و دروستى، سزاى تايبەتى بۆ ئەو جۆرە کەسانەداناو ژير بەگوێرەی ياساى راستى
 كانيان داناوە.كردارە

  



 13بەندى 

 و توانايەك كە )گرەهما(،))هەر هێز

 بەهۆى خراپترين بيرەكانيەوە

 ئارەزووى وەدەست هێنانيانى هەيە،

 لەئاكامدا،

 دەبێتە مايەى چارەرەشى ژيانى خۆى.

 ئەى مەزدا، ئەوسايە

 و زارييەوە،كە بەشيوەن

 دەكەونە پاِرانەوەو

 ئارەزووى بيستنى پەيامى پەيامنێرەكەت دەكەن،

 و دروستىئەو پەيامنێرەى كە ِراستى

 دەپارێزێت دژى هەِرەشەى نەياران.(

و و ِرابەرەكانيان دەكاتوكۆششى خراپەكارانلەم بەندەشدا، زەردەشت دووبارە باسى هەوڵ
لەوپايەيەكى وەها كە دەبێژێ كە ئەم گورگ سيفەتانە دەيانەوێت بە بيرى خراپيانەوە بگەنە پ

رێگە لەشارستانيەتۆ پێشكەوتن بگرن، بەآلم تەنيا بۆ ماوەيەكى فرە كەم دەتوانن بە ئامانجى 
و خۆيان بگەن. پاشان چونكو لەئاكامدا ِراستى بەسەر درۆدا سەردەكەوێت، ئەمانەش مايەپوچ

 و شەرمەزار دەبن.پەشيمان

نايەت، بە شەرامەزارييەوە ِروودەكەنە و هيچ كارێكيان لەدەست پاش ئەوەى شكست دەخۆن
و بەاليەنگرانى و داواى لێدەكەن كە ڵيان ببورێتالى زەردەشت كە پەيامبەرى پەيامێكى پيرۆزە

 خۆى بزانێت.

و ئيدى خەڵک و شارستانيەت دەِرواتدەتوانين بێژين كە لەبەر ئەوەى کۆمەڵگا بەرەو پێشكەوتن
و هەندێكيشيان بەدرۆ لەكردەى بن بڕێكيان بەراستىفريوى قسەكانى ئەمانە ناخۆن، ناچاردە

 خۆيان پەشيمان ببنەوە.



و لەكۆتايى ئەم بەندەدا، ئەوە دەخاتە ِروو كە زەردەشت لەهەموو بوارێكدا بەرامبەر هەِرەشە
 گروشەى نەياران خۆى ِراگرتووەو هاورآكانى پاراستووە.

  

 14بەندى 

 ))زۆر لەمێژە،

 )كاوى(يەكاندا)گرەهما( بەهاوكارى لەتەك 

 و بيرى خۆيان،و تواناهێز

 وەگەر خستووە

 و بيخەنە داوەوە.بۆئەوەى پەيامبەرەكەت وەِرس بكەن

 ئەوانە

 و گومِرايانو تواناى خۆيان لەدرۆزنانهێز

 و دەبێژن،وەدەست دێنن

 و دووچارى خراپەى بكەندەبێ هەموو جيهان تێكبدەن

 ((تا )هوم(ى نەمر بگا بەدەم هاواريانەوە.

  

و)كاوى(يەكان الدەبرێت، واتە )گرەهما( لەم بەندەدا، پەردە لەسەر پيالنى نەيارانى زەردەشت
 وتيايدا دەبێژرێ:

و فەرمانِرەوا درۆزنەكان، هەوڵدەدەن كە ببنە گرەهماى بەدكار، بە هاوكارى لەتەك كاوييەكان
بۆ گەيشتنە ئامانجەكەيان و نەهێلێن پەيامەكەى بەخەڵک ِرابگەيەنێـت. كۆسپ لەِرێى زەردەشت

كە بريتيە لەرآ الدانى زەردەشت ياخود بەاليەنى كەمەوە وەِرس كردنى بۆئەوەى دەست لەم 
و رياكار. ئەم و درۆزنوپوچكارە پيرۆزەى هەلێگرێت، پەنادەبەنە بەر خەڵکى هيچ

كردنەوەى خراپەكارانە، تەنيا ئامانجيان ئەوەيە كە کۆمەڵگا بەرەو هەلێدێر بەرن بەهۆى بآلو



و يەکتاپەرستی و پاكىو دروستىو كوشتار، بۆئەوەى خەڵک لەِراستىو شەرِ و خراپەدرۆ
 دووربخەنەوە.

و و هاوەڵەكانى بيرى ِراستهەوڵدەدەن، بەهەر شێوەو ئامرازێك بێت نەهێلێن زەردەشت
 دروست بآلوبكەنەوە.

و هيوايان هەروەها لەم بەندەدا ئاماژە بۆ ئەوە دەكا كە نەيارانى زەردەشت پەنا دەبەنە بەر )هوم(
 ئەوەيە لەكارە خراپەكانياندا يارمەتيان بدات.

  

 15بەندى 

 ))بەم شێوەيە

 و )كاوى( يەكان)كەرپەن(

 دووچارى چارەنوسى ِرەشى خۆيان دەبن

 بەدەست ئەو کەسانەى كە كاتى خۆى هەرگيز

 نەياندەهێشت ئازادانە بژين،

 وەبەختەور بن.

 و نەمرێتىئەو کەسانەى كە لەژێرسايەى پوختەيى

 دەگەنە كۆشكى بيرى خاس)بەهەشت(.((

  

و بآ و )كاوى(يەكان، ياخود بێژين فەرمانِرەوا درۆزنهەروەك لەمەوبەر گوتمان )كەرپەن(
و يارمەتى و تواناى خۆيانباوەِر كە لەنەيارە سەرسەختەكانى زەردەشت بون، بە هەموو هێز

و ِراستى لەِرێى راست و پياوخراپان، هەوڵيان داوە پەيڕەوانى ئاينى يەکتاپەرستیدرۆزنەكان
ن، وگومِرايان بكەن بۆئەوەى رێگەى ژيانى بەختەوەرييان لـآ چەواشە بكەن، بۆ گەيشتنە البدە

و رەوشێكيان بەكارهێناوە، درێغى يان لەهيچ كردەيەكى ئەم ئامانجەيان، هەمە جۆرە رآ
 و ناِرەوا نەكردووە، پيالنى گآلويان دارشتوەو ئازارى خەڵکيان داوە.ناشايست



 و دەبێژێ:سەكە دەدالەم بەندەدا، درێژە بە با

و بەم شێوەيە هەلێوێستى ئەم تاقمە كە هەرگيز ئامادە نەبوون كە گوێ بۆ ِراستى شل بكەن
و مەزنێتى ئاهورامەزدايان بەچاوى و ئامۆژگارييەكانى زەردەشت بن. شكۆگوێِرايەڵی قسە

 سووكەوە تەماشا كردووەو بەردەوام بون لەسەر ئازاردانى خەڵک.

و و نوشوستى دەبن. گيرۆدەى چارەنوسى ِرەشى خۆيان دەبندا دوچارى شكستئەمانە لەئەنجام
 دەكەونە ئەو چاڵەى كە خۆيان بۆ خەڵکيان هەلێكەندبوو.

و پياوچاکان كە بۆ ماوەيەكى يەكجار زۆر توشى شكستى بوبون بەدەست ئەم تاقمەوە، بيرخاسان
ەياريدەى دوو خەآلتى ئاهورا، و بو دروستئازادييان لـآ زەوت كرابوو، بەهۆى بيرى راست

و نەمرێتى، بەسەر ئەمانەدا زاڵ دەبن، وخۆشيان دەگەنە كۆشكى بيرى خاس كە واتە پوختەيى
 بريتيە لە بەهەشت.

  

 16بەندى 

 ))بەِراستى،

 و ژيرانەى پياوچاکان،ئامۆژگاريى ِراستەقينە

 لەهەموو شتێك خاسترە.

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 ەسانە پوچەأل بكەيتەوە،تۆ دەتوانى پيالنى ئەو ک

 كە دەيانەوێت ئازارم پێبگەيەنن.

 ئەمنيش تێدەكۆشم،

 اليەنگرانو ئەڤيندارانت،

 و دوژمنايەتى درۆزنان رزگاربكەم.((لەهەِرەشە

  



و ئەزمون سەرەتا، لەم بەندەدا، ئاماژە بۆ ئەوە دەكرێت كە مرۆڤ هەميشە نيازى بە ئامۆژگارى
وەرگرتن هەيە بۆئەوەى سوديان لێوەربگرێت، ولەژياندا دوچارى گومِراهى نەبن. خاستروايە 

و ئامۆژگارى مرۆى پاكوراستو ژير وەربگيرێت، چونكو ئەو كە سوود لەئەزمون
و خراپەى تێدانييە. و كينەو بەهيچ جۆرێك خۆپەرستىدى کۆمەڵگايەئامۆژگارييانە بۆ سو

زەردەشت، هەمديسان لەم بەندەدا دەبێژێ، خواى داناوژير، تواناى ئەنجام دانى هەموو كارێكى 
و پاكى كورت بكات، وپيالنە چەپەڵەكانيان و دەتوانێت دەستى نەيارانى اليەنگرانى راستىهەيە

ستدرێژييان بكاتەسەر. ئەمجا، داوا لەئاهورامەزدا دەكا، كە نەيارەكانى پوچ بكات، ونەهێلێێت دە
و پاكى بآ هيچ ترسێك بتوانن و اليەنگرانى راستىو بێدەسەآلت بكات بۆئەوەى يارەكانىالواز

 ئاينى يەکتاپەرستی بآلوبكەنەوە.

و رانلەكۆتاييدا، زەردەشت ئارەزوو دەكا، كە بەهۆى كۆششو تێكۆشان، رێگە لەخراپەكا
بەدكرداران بگرێت كە نەهێلێن ئازار بە خەڵک بگەيەنن، وبتوانێـت بە ميهرەبانييەوەو بە 

 زمانى شيرين ئەوانە بەرەو رێگەى راستى هيدايەت بكات.

  

 سروودى شەشەم

 1ــ بەندى  33هات 

 ))هەموو كەسێك لەم جيهانەدا،

 و هەڵسوكەوتى لەتەك ِراستيدا،دەبێ كردار

 ژيانە ـ يەكسان بێت. و مايەىكە بنەما

 ِرابەر دەبێ،

 و خاس كرداراندا،لەتەك خراپەكاران

 و خراپيان پێكەوە لكاوە،هەروەها لەتەك ئەوانەى كردارى خاس

ەوش ەفتار بكات.((وو كردەوەبەخاسترين ر   ويژدانەوە ر 

 زەردەشت لەم بەندەدا بە هەموو خەڵکى جيهان دەبێژێ كە دەبێ هەموان ئاگادارى كردارو
و دروستيدا )ئاشا(، ان لەتەک راستىمهەڵسوكەوتى خوێمان بين، وپێويستە لەسەرمان كە ِرەفتار

كەياسايەكى نەگوێِرو هەميشەييە، هاوجوت بێت. نابێت هەرگيزو بە هيچ جوێرێك لە ريێ 



و مايەى رزگاريمانە. زەردەشت جەختێكى تايبەتى راست البدەين چونكە تەنيا ِراستى بنەما
و ِرەفتارى خۆمان بين، ە هەيە كەپێويستە لەسەر هەموان ئاگادارى هەڵسوكەوتلەسەر ئەو

و زۆربەوردى و خراپمانە كە داوەرى لەسەردەكرێتچونكە لە ِرۆژى پەساڵندا، كارى خاس
 كارەكانمان هەلێدەسەنگيرێت.

 زەردەشت دەبێژێ: هيچ كردەوەيەكى ئادەميزاد بێ پاداشت يا سزا نامێنێت. پاداشى خاسان
و ئاسودە.. خراپەكارانيش، سزاى خۆيان لەدۆزەخدا دەبينن بەهەشتە، كە بريتيە لەويژدانى ئارام

 ويژدان.وكە بريتيە لەنائارامى بير

  

 2بەندى 

 و هێزى بازووو كرداروتەو))هەركەسێك كە بەهۆى بير

 دژى خراپەكاران ِرابوێستآ،

 و پەيڕەوانيان بدات.و دروست پێشانى ئەوانياخود رێگەى ِراست

 ئەو جۆرە کەسانە، بەدڵو بەگيان

 و ئارەزووى مەزدا ئەنجام دەدەن.((ويست

 و گرنگترين ئامۆژگارى زەردەشتە.ئەم بەندە، يەكآ لەبەهێزترين بەندەكانى )گاتا(كانە

دات كە كارى خاس ئەنجام بدەن. زەردەشت لەم بەندەدا، زۆر بە ِراشكاوى هانى خەڵک دە
و وتە، وبەهۆى هێزى بازوووو كرداردەبێژێ، ئەركى سەرشانى گشت كەسێكە كە بەهۆى بير

و و ناپاكى بكاتو ملمالنآ لەتەك خراپەو هەر ئامرازێكى ديكە كە لەبەر دەستيايەتى تێبكۆشآزمان
 پيالنى گآلوى خراپەكاران پوچەأل بكاتەوە.

و دروست. پێويستە هەموان رێبازى و بيانخاتە سەر ِرێى راستئامۆژگارى خەڵکى گومِرابكات
و گەياندنى بۆ و ئيرادەى ئاهورامەزدا بگرينەبەر كە بريتيە لەرزگارى ئادەميزادويستهێنانەدى

رۆخى دەرياى ئارام. يەكآ لەهەرە كارە شايستەكانى پەيامى زەردەشتى ئەوەيە كە مرۆ درۆ 
و پێگەيشتو، ئەو كەسەيە كە و كارى ناشايست ئەنجام نەدات. بەآلم مرۆى ژيراتنەك

و هەڵسان بەكارى نادروست رابگرێت  وو دزى كردنوابكات خەڵکى ديكە لەدرۆكردنكارێكى
 و سوودمەند بن بۆ کۆمەڵگا.هانيان بدا كە كارى خاس ئەنجام بدەن



يە كە لەئاينى زەردەشتيدا تاوەكو ئێستاش پێويستە لێرەدا پێويستە ئاماژە بكەين بۆ ئەو ِراستي
لەسەر هەر زەردەشتييەك كە بەهۆى بيرى خاسى خۆيەوە يارمەتى خەڵک بدات، بەدەست 

و بێدەرامەتان بدات، بەزمان ِرەنجى دەروونى خەڵک كەم بكاتەوەو ئاراميان ياريدەى هەژاران
 بكات.

و يارمەتيدانى ێشِرەوبێت لەهاريكارىبەكورتى پێويستە لەسەر هەموو زەردەشتييەك كە پ
 و سوودمەند بەکۆمەڵگا.و لەئەنجامدانى كارى خاسهاونەوعى خۆى

و خواستى ئاهورامەزدا كە بريتيە لەگەياندنى ئادەميزاد ويستئەم جۆرە کەسانە، بۆ هێنانەدى
 و هاوەلى ئاهورامەزدا.و دۆستو بآخەوشێتى، دەبنە ياريدەدەربۆ پلەى پوختەيى

  

 3بەندى 

 ))ئەى ئاهورا،

 كەسێك كە لەتەك خاساندا،

 و ياخود ياران،چ كەسوكاربن يا هاوكاران

 و ميهرەبان بێت لەتەكياندا،باشترين هەڵسوكەوتى بێت

 وەكەسێك كە تێبكۆشێت ئاگادارى ئافەريدەكانى خوابێت، 

 ئەو جۆرە كەسە.

 .((دەبێت (ەهەشتو بيرى خاس )بو سەرزەمينى ِراستىو مەلێبەندى تەالرجێگە

و و خراپەكاران ِراوێستنلەبەندى پێشودا، زەردەشت ئامۆژگارى خەڵک دەكات كە دژى خراپە
 ملمالنێيان لەتەكا بكەن، وپيالنەكانيان پوچەأل بكەنەوە.

و لەتەكياندا بەميهرەبانى لەم بەندەدا، داوا لەخەڵک دەكات كە يارمەتى خاس كرداران بدەن
ى لەگشت ئافەريدەكانى ئاهورامەزدا بكەن. لەپاشاندا مژدە دەدات بەو ِرەفتار بكەن. چاودێر

و بيرى خاس وآلتى راستىوو دەبێژێ هەركەسێك ئەمە كردەوەى بێت، جێگەى تەالرکەسانە
 و ژيانێكى بەختەوەرى هەميشەيى دەبێت.ويژدانى ئاسوودەدەبێت، واتە



( باسمان كرد، سآ دەستە 32ى يەكى )هات ئەوەى لێرەدا شايانى باسە، ئەوەيە كە هەروەكو بەند
و لەهەرە خاسترين پەيڕەوانى زەردەشت ــ لەو سەردەمەدا ــ الى زەردەشت خۆشەويست بون

 زێتر رێزى لێدەگرتن.

و خواپەرستيەوە لەخەڵکى ديكە و دروستىدەستەى يەکەم ئەو کەسانە بوون كە لەِروى پاكى
 و يار.پێشِرەوتربون، وپێى دەبێژێن دۆست

و پوختەتربون، خاوەن ئيرادەيەكى دەستەى دوهەم، کەسانێك بوون كە لەپلەى يەکەم تێپەِريبون
ويارمەتى هەموو و.. پاك كردبۆوەو ِراِرايىو هۆشى خۆيان لەهەمە جۆر كينەو بيربەهێزبون

و پايەيان، زەردەشت بەمجۆرە کەسانەى و پلەخەڵکيان دەدا بآ گوێدانە ِرەنگو نەژاد
و و مادياتهاوكار(، ئەمانە لەتەك ئەوەى كە لەنێو خەڵکدابون، بەآلم هەرگيز ساماندەكوت)

 و پايە بيرى پاكيانى ئالێۆز نەدەكرد.پلە

دەستەى سێهەم، بريتى بون لە)كەسوكار( يا )خۆمانى يەكان(، ئەو کەسانە بوون كە لەهەردوو 
بوو، ئەمانە بە تەواوەتى و شياوێتى خۆيان سەلماندو دوهەم تێپەِرى بوونپلەى يەکەم

و زەردەشت پوختەبوبون، ئيرادەيەكى پۆآلينيان هەبوو، وبەسەر هەواو نەفسى خۆيان زاڵ بون
 فرە متمانەى پێدەكردن.

  

 4بەندى 

 ))كەواتە، ئەى مەزدا،

 و داخوازيم ئەمەيە لێت:دەتپەرستم

 و بآ باوەِرى، لەئافەريدە خاسەكانت دووركەوێت،بيرى خراپ

 و خۆپەرستى،ران، دوودڵیلەكەسوكا

 و درۆى نزيكان،لەهاوكاران، نەيارێتى

 و لۆمەكردن.لەياران، خراپە

 و فريوكارِرابەرانى درۆزن

 لەهەموو جيهانى بووندا، نەمێنن.((



 و دوو بەندى داهاتودا، پەيوەندييەكى پتەويان پێكەوە هەيە.ئەم بەندە، لەتەك بەندى پێشوو

و لەم بەندەدا، زەردەشت پاش ئەوەى ستايشى مەزدا دەكا، داخوازى لێدەكات كە هێزى باوەرِ 
و بآ باوەِرى كە و دوريانبخاتەوە لەبيرى خراپبيرى خاس بە گشت ئافەريدەكانى ببەخشێت

 و چارەرەشيە.ەدەبەختىمايەى ب

ئەوەى لەم بەندەدا پتر سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە زەردەشت زۆر بەِراشكاوى بەهۆى ستايشى 
و تواناى ئافەريدەكارى داناو ژير، كە تەنيا هێزێكە دەتوانێت مەزدا، پەنا دەبێتە بەر هێز

 و خراپە.و دوريان بخاتەوە لەبيرى كرچوكاڵبەختەوەرى بۆ ئادەميزاد دابين بكات

و داوا لەمەزدا ئەو سآ دەستەيەى لەبەندى پێشودا باسمان كرد، دووبارە لێرەدا باسيان لێكراوە
 دەكات كە هەريەكەيان دووربخاتەوە لەكارە ناشايستەكان.

سآ جۆر مەترسى لەخراپە هەيە كە هەِرەشە لەم سآ دەستەيە دەكات: خۆمانييەكان يا 
و بيريان رۆحانيەتەوە گەيشتونەتە باآلترين پلە، باوەِريان پتەكەسوكارەكان، لەبەرئەوەى لەِروى 

و لەِرێى و هەرەشەيان لێبكاتو پوختەيە، هيچ بيرێكى خراپ ناتوانێت جێى مەترسى بێتپاك
 ويژدانيان نائارام بكا.وِراست اليانبدات

يەتيە. هەر لەبەر انم نو متەنيا شتێك كە دەتوانآ تا ئەندازيەك باوەِريان لەق بكات، خۆپەرستى
 و خۆمانييەكان دووربكات.ئەمەيە زەردەشت داوا لەمەزدا دەكات كە ئەم )خەسڵەتە( لەكەسوكار

دەستەى هاوكاران، هەروەكو لەمەوبەر باسمان كرد، هەرچەندە فريوكارەكان ناتوانن زەفەريان 
اڵە بريتيە لەوەى پێبەرن، بەآلم ئەمانيش وەكو هەموو مرۆڤێكى ديكە خاڵی الوازيان هەيە ئەو خ

و و ئارەزووى خۆشەويستە نيزيكەكانو خواستويستكە ناتوانن خۆيان ِرابگرن بەرامبەر
 و ئالێۆزكردنى بيريان.كەسوكاريان. ئەم خاڵە الوازە زۆرجار دەبێتە هۆى الدان لەِرێى ِراست

و بە مداندەربارەى دەستەى سێهەم، واتە )ياران(، چونكو ئەم دەستەيە هێشتا لەپلەى يەکە
و لۆمەكاران دەتوانن دڵيان ساردبكەنەوەو ِرێيان تەواوەتى پوختە نەبون، لەبەر ئەوە خراپەكاران

لـآ چەواشە بكەن. لەبەر ئەوە زەردەشت داوا لە خواى داناوژير دەكات كە ئەم سآ دەستەيە 
 و دەستدرێژى ئەو جۆرە سيفەتانە وەدووربخات.لەبەآل

و پێشەوا درۆزنەكان لەهەموو جيهاندا كورت بكات تا تى رابەرلەكۆتاييدا داوا دەكات دەس
و لەِرێى راست دوريان و گومِرايان بكەننەتوانن دەستدرێژى بكەنەسەر بەرژەوەندى خەڵک

 بخەنەوە.



و لەم بەندەدا، زێتر ئەوەمان بەرچاو دەكەوآ كە زەردەشت ئارەزوو دەكا کۆمەڵگايەكى پاك
و و خۆشىو شادىان سەقامگيربێت بۆئەوەى بەختەوەرىو دروست لەسەراسەرى جيهراست

 و باوەِرى پاك بۆ هەموو ئادەميزاد دابين بكرێت.بيرى خاس

  

 33هات 

 5بەندى 

 ))كەواتە،

 بۆ گەيشتنە هيواو ئارەزووەكانم،

 وبەدەست هێنانى ژيانى نەمرێتى،

 وگەيشتنە شاليارى بيرى خاس،

 داواى يارمەتى لە)سروش( دەكەم،

 و نيشانەكانتە،زنترين سيفەتكە لەمە

 وبەهەنگاو هەلێنان لەِرێى ِراستو دروستدا،

 بگەمە بارەگاى فەرمانِرەوايى مەزدا ئاهورا.((

ويژدان بە تەنيا رێگەيەك بۆ گەيشتنە لەم بەندەدا، زەردەشت گوێِرايەڵی لەبانگهێشتى
ۆيە پەنا دەبێتە بەر يەكـآ و بێخەوشێتى، بئارەزووەكانى ئادەميزاد دەزانێت كە بريتيە لەرزگارى

 و نيشانەكانى ئاهورامەزدا كە بريتيە لە)سروش(.لەمەزنترين سيفات

و خۆشى هەميشەييە، ئەم و هيواى هەموو كەسێك لەژياندا هەستكردن بە بەختەوەرىئاوات
ئارەزووەش كاتێك دێتەدى كە مرۆڤ بگاتە پلەى بێخەوشێتى، بۆ گەيشتنە ئەم پلەيە، پێويستە 

زاد هەموو ئەو قۆناغانەى لەباسى فەلسەفەى ئەمشاسپەنداندا باسمان كرد، بپێوێت كە ئادەمي
و كورت و ِراستى. ئاسانترينو پاكىو لەخۆبوردنبريتين لەبەرخودارى لەخورەوشتى بەرز

وهەست پێكردن بە بەختەوەرى بريتيە و دوا ئارەزوى مرۆڤترين رێگەى گەيشتنە ئاوات
و بەجآ هێنانى فەرمانەكانى ئيزەدى سروش كە هەروەك ويژدانشتىلەگوێِرايەڵی لەبانگهێ

و سەغلەتيدا تيشكێكى خوايى لەناخى دەرونى هەريەك لەئێمە دەدرەوشێتەوەو لەكاتى پێويستى
و هێژاترين ياوەر ناوى لێبراوە بەدەم هاوارمانەوە دێت. ئەم سروشە لە)گاتا(كاندا بە مەزنترين



ِرێى راست رێنمايى دەكات، بە مەرجێك كە بەدروستى  كە هەميشە ئادەميزاد بۆسەر
 و....و من منايەتىو دوربين لەكينەفەرمانەكانى جآبەجآ بكەين

و گەندەڵی و دوورە پەرێزى لەخراپەو پاكىو دروستىلەكۆتاييدا دەبێژێ: با بەهۆى راستى
 و دانا كە پێى دەبێژرێ بەهەشت.بگەينە بارەگاى ئاهورامەزدا، خواى ژير

  

 6بەندى  33هات 

 ))ئەز،

 هەروەك خواپەرستێك كە باوەِرى پتەوى بەِراستى،

 وبەخاسترين بير،

 وخۆشەويستى بەتۆ هەيە،

 وە هەروەكو تۆ گەرەكتە،

 و رابەرايەتى خەڵک بكەم،ئەمنيش دەخوازم بەو جۆرەى كەتۆ دەتەوێت ِرێنمايى

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 و گۆت لەتەكا بكەم.((و گفتئارەزووم ئەوەيە بتبينم

لەم بەندەدا بەِراشكاوى باسى ئەوە دەكا كە زەردەشت لەاليەن ئاهورامەزداوە بە شێوەيەكى 
هەڵسان بەم كارە   و ئامادەيى خۆى دەردەبرێت بۆِراستەوخۆ هەلێبژێراوە بە پەيامبەرێـتى

 پيرۆزە كە بريتيە لەِرێنمايى خەڵک.

ك بە خاسى ئەنجام بدات، سەرشانى وەك پەيامنێرێ ئەركى لەم بەندەدا، زەردەشت بۆئەوەى
بەئاشكرا دەبێژێ كە پێويستى بەوە هەيە كە ئەو پرسيارانەى لەئاهوراى هەيە وەاڵم بدرێتەوەو 

 و دەستورە پێويستەكانى پآ بدرێـت.لەاليەن مەزداوە ئيلهامى پآ بكرێت

واى و دازەردەشت بە هەموو دڵو گيانييەوەو بە باوەِرێكى پتەوەوە خواى داناوژير دەپەرستێت
و بەو يارمەتى لەئەقلى تەواوسەنگى ئاهورادەكات كە ياريدەى بدا بۆئەوەى وەك پێويست

و هەموو دەستورەكانى وەك پێويست شێوەيەى كە خوا گەرەكێـتى ِرابەرايەتى خەڵک بكات
 بەكاربهێنێت.



 وو دەبێژێ: دەبێ بەهۆى راستىبە كورتى بێژين، زەردەشت شيوەى پەرستنى خواى پێشان داوە
 و دڵێكى پاكەوە خوابپەرستين.و باوەِرى پتەوپاكى

  

 7بەندى  33هات 

 ))ئەى مەزدا،

 ودانا، ئەى خاسترين خاسان،ئەى خواى ژير

 و خۆتم لـآ ئاشكرا بكە.نيزيك بەرەوە لێم

 و بيرى خاس،تا لەژێر سايەى ِراستى

 و باوەِرم،و بيروتەكانمبتوانم

 ەكان،و جگە لەئەنجومەنى مۆغِرابگەيەنم

 خەڵکى ديكەشى بگەيەنم، ەگوێىب

 بەگوێى ئەو شتەى كە ئەركى سەرشانى ئێمەيە،

 و ستايشتەى كە شايانى تۆيە،وئەو نوێژ

 و ئاشكرا بێت.((لێمان ِروون

و دروستى و بە چاکىلەم بەندەدا زەردەشت بۆئەوەى ِراسپاردەكەى بە خاسى ِرابگەيەنێـت
 رابەرايەتى خەڵکى بكات، دەبێژێ:

و دانا، ئەى مەزدا، لێم نيزيك بەرەوەو بەهۆى ئيلهامەوە ِراستيم بۆ ِروون ئەى خواى ژير
و و دروستىدەكانى راستىو )وەهومەن( واتە دياربكەرەوەو بەهرەمەندم بكە لەخەآلتى )ئاشا(

و بە و زانست، تا بتوانم جگە لەئەنجومەنى مۆغەكان يانى پەيڕەوانى راستەقينەبيرى خاس
و ِرابەريەتييان بكەم بۆئەوەى رێبازى و خواناس، خەڵکى ديكەش ِرێنمايى بكەمئەمەك

 و قسەكانم شل بكەن.و گوێ بۆ ئامۆژگارىو راستى بگرنەبەرخواپەرستى

و ئەركى سەرشانى خۆيان و پەرستنى راستىو ِرەوشى ستايشتدەبێژێ: با خەڵکى ِرآ لەپاشان
 و چۆنيەتى رێزگرتنيان فێربن.بەرامبەر بە ئافەريدەگار بزانن



ئەوەى كە لەم بەندەدا زێتر سەرەنج رادەكێشآ ئەوەيە كە زەردەشت جگە لەئەنجومەنى مۆغەكان 
واپەرستن، خەڵکى گومِراو الدەرانيش بەرەو ِرێى و خو دروستينكە پەيڕەوانى رێگەى راستى

 راستى داوەت دەكات.

  

 8بەندى  33هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و ِراسپێرييەكانم بۆ ِروون بكەرەوە،و مەرامى تەواوەتىئامانج

 بۆئەوەى لەژێر سايەى بيرى خاس،

 ئەنجاميان بدەم،

 ولەِرێى ِراستييەوە ستايشتت بكەم،

 ئەى مەزدا،

 و نەمرێتيم،خەآلتى هەميشەيى پوختەيى

 پێببەخشە.((

لەم بەندەدا، زەردەشت بۆئەوەى خاستر بتوانێت ِراسپێرييەكەى ئەنجام بدات، داواى يارمەتى 
وا و دو دەبێژێ ئەو رێگايەى كە دەبێ بيگرمەبەر بۆم رۆشەن بكەو ژير دەكاتلەخواى دانا

و زانستم پێببەخشە بۆئەوەى بەهۆى ئەم نيشانە و بيرى خاسو مەرامى ژيانم بۆ ِرون بكەئامانج
و بانگەوازى خەڵک بكەن بۆئەوەى و راسپێرييەکەم ئەنجام بدەمخواييە بتوانم پێويستى سەرشانم

 و رێز لەهەموو نيشانەكانت بگرن كە خۆيان لەئەمشاسپەندان دەنوێنن.نستايشتت بكە

رەدا زۆر بەِراشكاوى ئەوەمان بۆ رۆشەن دەبێت كە زەردەشت دەيەوێت بەهۆى لێ
و ئەو و ئيلهامى خواييەوە، ئامانجويژدانى پاكو زانستوخاس ىهێزى)وەهومەن( واتە بير

رێگەيەى بۆ رۆشەن بێـتەوە كە چەندين ساڵ هەوڵو كۆششى بۆداوە بۆئەوەى رێگەى راست 
 پێشانى خەڵک بدات.

و ئارەزووى ئەوەيە كە ئەو ستايشتەى خەڵک كە بە دڵێكى پاكو ا لەخوا دەكاهەروەها داو
و و خەآلتى بەختەوەرىو دروستى ئەنجامى دەدەن ڵيان قبوأل بكاتباوەِرێكى پتەوەوە بەراستى

 و نەمرێتى معنوى يان پآ ببەخشێت.و پاكىتەندروستى



  

 9بەندى  33هات

 ))ئەى مەزدا،

 و )نەمرێتى(يە،و پاكى(راستىئەم دوو هێزە مەزنە كە )

 لەتۆوەيە،

 و زانست وەدەست دێن،و بيربەرۆشنايى دأل

 با،

 لەژێرسايەى خاسترين بير،

 لەخەآلتى ئاسمانى ئەم دوو هێزە هاوكردارە

 بەهرە وەربگرين.((

  

و نەمرێتى پآ لەبەندى پێشودا گوتمان كە زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە پوختەيى
 ببەخشێت بۆئەوەى بتوانێت ئەو پەيامەى پێى سپێردراوە بە خاسى ئەنجامى بدات.

و ودانا، دەزانم كە ئەم دوو خەآلتە خواييە يا ئەم دوو گەوهەرلەم بەندەدا دەبێژێ: ئەى خواى ژير
و زانستەوە وەدەست و تەنيا بەهۆى بيرو نەمرێتى لەنيشانە تايبەتييەكانى تۆيەپوختەيىواتە هێزە

و دێن. هەروەها خاس دەزانم كە بەدەست هێنانى ئەم دوو خەآلتە دەبێتە هۆى گەشەكردنى پاكى
 و پێشكەوتنى جيهان.و ئاوەدانىو دروستىراستى

و بەهۆى و خۆشەويستى خەڵکو بآخەوشكلەبەرئەوە داوات لێدەكەم كە لەژێرسايەى بيرى پا
و و يەكسانو هاوكارو زانست ئەم دوو خەآلتە خواييە كە هەروەك دوو ِرۆح لە لەشێكدانئەقل

 هەميشە پێكەوەن، پێم ببەخشێت.

  

 10بەندى  33هات

 ))ئەى مەزدا،



 و دەمێنآ،و هەيەو خۆشييەكانى ژيان كە تائێستا بووەئاسايش

 وگشتيان لەتۆوەيە،

 بە ميهرەبانى خۆت ئەمانەمان پێببەخشە،

 و راستى،و هێزى معنوىولەژێرسايەى بيرى خاس

 و بەختەوەريمان زێتر بكە.((تەندروستى

و جوانييەكانى، و ئاسايشلەم بەندەدا، زەردەشت گشت خۆشييەكانى ژيان، خاسييەكانى، ئارامى
و پاك، يە كە مرۆى خاس كردارو ئارەزوى ئەوەهەموى بە ئافەريدەى ئاهورامەزدا دەزانێت

و كامِرەوابن پێى، زەردەشت لەم بەندەدا دەبێژێ: ئەى خواى داناوژير، لەروى بەرخوردار
و و بەهۆى هێزى بيرى پاكميهرەبانى خۆتەوە، ئافەريدە خاسەكانت بەم نيعمەتانە كامرەوابكە

نگەيەنە بەختەوەرى و بياو راستى رزگاريان بكەو پاكىو هێزى معنوىخۆشەويستى يەكدى
 هەميشەيى كە ئارەزووى هەموو مرۆڤێكە.

و سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە زەردەشت زۆر بە ِراشكاوى ئەوەى زێتر لەم بەندەدا دێتە بەرچاو
و ئارامييەكان لەاليەن خواوە بە ئادەميزاد و ئاسايشو شادمانىو خاسىدەبێژێ، هەموو خۆشى

و بەشێوەيەكى خاس و كامِرەوابێت بەم خەالتانەەرخوردارخەآلت كراوەو ئادەميزاد دەبێ ب
 سوديان لێوەربگرێت.

لەكۆتايى ئەم بەندەدا، زەردەشت بيرى خاسى بەهۆيەك داناوە بۆ گەيشتنە بەختەوەرى 
 و رزگارى.هەميشەيى

  

 11بەندى 33هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهوراى مەزنان مەزنتر،

 و فيداكارى،ئەى ئارمەئيتى ـ دياردەى باوەرِ 

 ئەى ئاشاــ دياردەى راستى ـ مايەى ئاوەدانى جيهان،

 ئەى وەهومەن ــ دياردەى بيرى خاس،

 ئەى وەخوشترا ـ دياردەى توانايى معنوى،



 گوێم بۆ ِرابگرن،

 ئەوكاتەى كە پاداشتى كرداريان دەدەنەوە،

 و لەبەخشندەيي خۆتان،لەتەك منيشدا ميهرەبان بن

 بآ بەشم مەكەن.((

و فريشتەكانى)واتە دياردە پيرۆزەكانى ئاهورا( لەم بەندەدا، زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا
و و ئارەزوو دەكا كە لەرۆژى پەسآلندا كە هەركەس بەگوێرەی كاردەكات كە ياريدەى بدەن

و لێبوردنيان ئەميش و سزاى خۆى دەبينآ، ميهرەبانىشتكردارێك كە ئەنجامى داوە پادا
 بگرێتەوەوە درێغى لـآ نەكەن.

 شايانى باس لەم بەندەدا ئەوەيە كە:

و و مايەى ئاوەدانى جيهان باسكردووە، بێگومان راستىو پاكى( بە سيفەتواتە )راستىئاشا
ئاسايشى خەڵکيە، بە  وو هۆى خۆشىو ئاوەدانى جيهانەو پاكى مايەى پێشكەوتندروستى

 و دواكەوتنە.و چارەرەشىو فريو مايەى بەدبەختىو جەردەيىو دزىو خيانەتپێچەوانەوە، درۆ

و تى خۆشىەو بەرخوردارى لەنيعمو پێشكەوتنزەردەشت بۆ ِراگوێزى جيهان بەرەو پوختەيى
و پاكى بە پێويست ىو دروستو ئاوەدانى، دياردەى )ئاشا( كە بريتيە لەراستىو ئازادىئاسايش
 داناوە.

و پاكى بە)هۆ(يەك بۆ رزگارى ئادەميزاد داناوە، وهاورآ لەتەك ياريدەى زەردەشت، راستى
وكردارى ئافەريدەكان دياردەكانى ديكەى ئاهورامەزدا، هيوادارە كە لەرۆژى پەسآلندا كە كار

و دەبينن، كەرەمو سزاى خۆيان و بەدكرداران پاداشتو خاس كردەكانرێتێنهەلێدەسەنگ
 ميهرەبانى ئاهورامەزدا ئەميش بگرێـتەوە.

  

 12بەندى  33هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 خۆتم لـآ ئاشكرا بكە،

 وبەهۆى )ئارمەئيتى(توانايى معنويم پێببەخشە،



 بە يارمەتى رۆحى پاكى خۆت،

 وەاڵمى نيايشتەكانم بدەرەوە.

 ،(بە يارمەتى راستى )ئاشا

 دارم بكە،و توانا بەرخۆرلەهێز

 وبەيارمەتى بيرى خاس )وەهومەن(

 و تواناى رابەرايەتيم پێببەخشە.((هێز

دوو بەندى داهاتو، بريتين لەداخوازى زەردەشت لەئاهورامەزدا، لەم بەندەدا  لەتەكئەم بەندە
و توانايى خۆتم پێشان بدە. بۆ زەردەشت دەبێژێ: ئەى مەزداى داناوژير، خۆتم لـآ ئاشكرا بكە

و بەرخوردارى لەگشت خاسييەكانى و هێزى رۆحىئەم ئارەزووە داواى توانايى معنوىگەيشتنە 
جيهانى كردووە. هەروەها زەردەشت هيوادارە كە بە بەهێزكردنى دياردە پاكەكانى ئاهورايى، 

و زانست و ژێرێتىو پاكى، وبەيارمەتى بيرى پاكو دروستىو فيداركارى ـ راستىواتە، باوەرِ 
و بە خاسى ئەنجامى بدات. لەهەمانكاتدا و رابەرايەتى خەڵک بگرێتە ئەستۆەوايىبتوانێت پێش

زەردەشت دەبێژێ كە ستايشێك كە لەكانگەى دڵەوەو بە نيەتێكى پاك ئەنجام بدرێت بێگومان بآ 
 پاداشت نامێنآ.

و و پێشەوايەتى خەڵکە بە بيرێكى پاكئەوەى كە لەم بەندەدا زۆر گرنگە، مەسەلەى رابەرايەتى
و ِرابەرايەتى خەڵکى لەئەستۆدايە دەبێ وپايەى پێشەوايەتىو زانستەوە. كەسێك كەپلەژێرێتى

و زانست ئەنجام و ئەو كارانەى دەيكات دەبێ بەهۆى ئەقلو دوور ئەندێش بێتكەسێكى ژير
وخۆشى خەڵک ِرەچاو و خێرو بيرێكى رۆشەنى هەبێتويژدانێكى پاكبدرێت. هەروەها پێويستە

 ت.بكا

  

 13بەندى  33هات

 و،))ئەى مەزدا ئاهوراى چاوتيژى فرە بينا

 و بەخشيشى بآ ئەندازەت كە لەشاليارى تۆ)خشترا(،خەآلت

 ولەبيرى خاسەوەيە )وەهومەن(.

 و شادمانيم،بۆ بەختەوەرى



 ئاشكراى بكە لێم،

 و پوختەيى(،وەتۆ ئەى )پاكى

 بەهۆى راستييەوە،

 رۆشنايى دڵم پآ ببە خشە.((

و بەختەوەرى ِراستەقينە، ئارەزووى بەرخوردارى زەردەشت، بۆ گەيشتنە نيعمەتى شادمانى
 و خەشترا دەكات.لەخەآلتەكانى وەهومەن

هەروەكو لەبەندەكانى پێشودا بۆمان ِروون بۆوە بەخشيشەكانى وەهومەن بريتين لەرۆشەن 
و لەخۆبوردن. و نيەتى پاكو خۆشەويستى خەڵکەيشتنو تواناى تێگو زانستو ژێرێتىبينى

 بەخشيشەكانى )خەشترا( بريتيە لەهێزى لەش بۆ ئەنجامدانى كار.

و خۆشەويستى خەڵک بە سودوەرگرتن و شادمانى بەهۆى رۆشەن بينىئاشكرايە كە بەختەوەرى
 وكۆشش وەدەست دێت.و كارلەهێزى معنوى

رداربێت لەم بەخشيشانە. هەروەها بۆئەوەى هەركەس بۆيەكا زەردەشت داوا دەكات كە بەرخۆ
و كەموكوِريەكانى خۆى دەستنيشان بكات، ويژدانى خۆى بگاتوبتوانێت خاس لەراستى خۆى

و باوەِر بەخوا بۆئەوەى و پاكى بكاتە پيشەى خۆى، پەنا بەرێتەبەر خۆشەويستىپێويستە راستى
اتە ناسينى ، واتە ئەوەى هەست بەِراستىو بگو راستى رۆشەن بێتدڵی بەهۆى نورى باوەرِ 

 خوابكات.

و دەبێژێ سەرەتا خۆت بناسە تا زەردەشت ناسينى خواى هاوجوت لەتەك ناسينى خۆ داناوە
و و باوەِر بەخواو پاكىبتوانى رێگەى ناسينى خوا بدۆزيتەوە. بۆ ناسينى خۆ )خۆناسين(، راستى

 و رۆشەن پێويستە.و بيرى پاكوئيرادەى پتە

و خۆشى، ئەمە شتێكە زەردەشت نە تەنيا بۆخۆى بەڵکو بۆ خۆناسين، دەبێـتە هۆى شادومانى
 هەموو ئادەميزادى ئارەزوو كردووە.

  

 14بەندى  33هات

 ))ئێستا ئيدى زەردەشت،

 و گيان،هەموو لەش



 وهەلێبژاردەيەك لەبيرى خاسى خۆى،

 پێشكەش بە مەزدا دەكات،

 ەرى لەدەستوورەكانى خوايى،و فەرمانبوتەووخاسترين كردار

 و تواناى معنوى خۆى،وهەموو هێز

 پێشكەش بە راستى )ئاشا( دەكات.((

و دەبێژێ، و فيداكارى خۆى بە ئاهورامەزدا پێشان دەداتلەم بەندەدا، زەردەشت ِرادەى باوەرِ 
 و هێزىو هەموو )بوونى( خۆى، ئاهورامەزدا خواى داناو ژير ستايشت دەكاو گيانبە لەش

و پيرۆزترين خەآلتەكانى خوايە، جگە لەِرێى بيركردنەوەى خۆى كە يەكى لەمەزنترين
و خۆشى خەڵک، هيچ رێگەيەكى ديكە ناگرێـتەبەر، و خێربآلوكردنەوەى باوەِرى يەکتاپەرستی

و پاكى دەكاتە سەر بەم شێوەيە قەرزى خۆى دەداتەوە. لەپاشان دەبێژێ: )ئاشا( واتە راستى
و هەموو هێزى ويژدان دەكاو پەيڕەوى لەفەرمانەكانى خواو بانگهێشتىخۆىلەوحەى ژيانى 

وتەيەكى ديكە لەزارى وتەی خۆى پێشكەش بە ئاشا دەكا. واتە جگە لەراستى هيچوو كردارلەش
و گيانى خۆى لەِرێى راستيدا و هيچ هەنگاوێك جگە لەسەر رێگەى راست هەلێناهێنێتدەرناچێت

 بەخت دەكات.

وا دەردەكەوێت كە كاتێك زەردەشت ئەم بەندەى بێژاوە ناسان دەبێژن لەم بەندەدائاوێستا
و بڕی جار بە تەماح خستنەبەر هەوڵيان داوە نەيارەكانى تەنگيان پآ هەلێچنيوەو بە هەِرەشە

و بيخەنە سەر ئاينى خۆيان. بەآلم زەردەشت سەرسەختانە و راستى اليبدەنلەِرێى يەکتاپەرستی
 ِراوێستاوەو بە باوەِرێكى پتەوەوە بەخوا، بەرگرى لەباوەِرى خۆى دەكات. بەرامبەريان

و ويژدانئەوەى لەم بەندەدا شايانى باسە ئەوەيە كە زەردەشت، ئيتاعەت لەبانگەوازى
و دووركەوتنەوە لەدرۆ، بە و دروستىپەيڕەوى لەراستى ،فەرمانبەردارى لەدەستورەكانى

ێت، لەشوێنێكى ديكەدا دەبێژێ: ))لەجيهاندا يەك ِرێگە و بەختەوەرى دەزانمايەى رزگارى
 و ئەويش رێگەى راستييە.((هەيە

  

 سروودى حەوتەم

 1بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،



 وتە خاسانەى كە.ووكردارئەو بير

 و هێزى پوختەبوون بە خەڵک دەبەخشێت،و ِراستىنەمرێتى

 هەموو ئەمانە،

 سەرەتا پێشكەش بەتۆى دەكەم.((

و خۆبەختكردن لەپێناوى بآلوكردنەوەى ئاينى خواپەرستى لەبەندى پێشودا، زەردەشت فيداكارى
ئامانجە  گەياندە دوندى بآخەوشێتى، ئامادەگى خۆى دەربڕێ كە گيانى خۆى فيدابكات بۆ گەيشتنە

 پيرۆزەكەى.

 لەم بەندەدا درێژە بە گوفتارەكەى دەداو دەبێژێ:

و لەكانگەى دڵەوە ئەنجام دەدرێت، و كردارە خاسەكان كە بە نييەتێكى پاكووتاروبير
و بەنرخى دەبێت كە بريتيە لەبەهرە وەرگرتن لەخەآلتى يەزدانى كە شوێنەوارێكى فرە خاس

 و نەمرێتى.بونو پوختەو پاكىبريتين لەراستى

و بەهرە و كردارى خاس بە بنچينەى بەختەوەرىواتە، بير، وتەلێرەدا زەردەشت ئەو سآ ئەسلە
و پێش هەموو شتێك و دەبێژێ پێويستە هەميشەو نەمرێتى دەزانێتوەرگرتن لەنيعمەتى پوختەيى

ەشت ئەوەيە كە و دوو ِروويى پێشكەش بە يەزدانى بكەين. مەبەستى زەردئەم سآ ئەسلە بآ ِريا
و لەپێش هەموو شتێكدا ئاهورامەزدا ِرەچاوبكرێت بۆ هەموو پێويستە لەسەر ئادەميزاد هەميشە

 كارێك.

  

 2بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و بير خاس،مرۆى پاك

 و ِرەوانى لەتەك ِراستيدا ئاوێتەيە،كە رۆح

 و كردارى خۆى پێشكەش بەتۆ دەكات،هەموو بير

 ە،باوابێت ك



 و مەدحێك كە دەيكەين،بەهۆى نيايشت

 لێت نيزيك بينەوە.((

و دروستى يان كردۆتە دروشمى و بيرخاس كە ِراستىزەردەشت لەم بەندەدا دەبێژێ: مرۆى پاك
وتەكانياندا خوا ِرەچاو دەكەن چونكو باوەِرى ووكردارژيانيان، کەسانێكن كە هەميشە لەبير

بۆخوا دەكەن بآ ئەوەى چاوەِروانى هيچ جۆرە پاداشتێكيان لـآ تەواويان پێى هەيە. ئەمانە كار 
و و وەكو ئەركى سەرشانيان ئەنجامى دەدەنهەبێت، هەرشتێك ئەنجام دەدەن لەپێناوى خزمەت

لەبيرى خۆياندا جگە لەخۆشەويستى خواو مرۆڤ هيچ سەودايەكى ديكەيان نييە. ئەمانە 
و پێشكەشى ئەو دەكەن. زررى خاسى خۆيان نەو كرداوتەوو بيرئەڤيندارى ئافەريدەگارن

و هەر هەنگاوێك و ئاسايشى گشت مرۆڤەواتەيەكى ديكە بيركردنەوەيان لەپێناوى بەختەوەرىبە
كە هەڵيدێنن بەناوى خواى خولێقێنەرەوەيە. لەكۆتاييدا زەردەشت دەبێژێ، ئەى مەزدا با بەهۆى 

و زەردەشت ئارەزوى دڵی خۆى دەردەبڕێو مەدحێك كە دەيكەين لێت نيزيك بينەوە، ستايشت
و بەهۆى ستايشتى و دەيەوێت كە هەموو ئافەريدەكانى خوا ببنە اليەنگرى ِراستىئاشكراى دەكا

 و ڵی نيزيك ببنەوە.و هۆشى خۆيان ئاراستەى ئەو هێزە مەزنە بكەنئافەريدەگار هەموو بير

  

 3بەندى  34هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و لەِرێى ِراستيدايە،ئەوەى شايانى تۆ

 و پێشكەشى تۆى دەكەين،بەرێزەوە لەنيايشتتدا بەجێى دێنين

 باهەموو خەڵک،

 و شاليارى تۆ،لەژێرسايەى بيرى خاس

 بگەنە پلەى پوختەيى.

 ئەى مەزدا،

 لەِراستيدا مرۆى داناو رۆشەنبير،

 .((هەميشە لەهێزى معنوى تۆ بەهرەدەبەن



لەم بەندەدا، زەردەشت سآ باس دێنێتە پێشەوە، سەرەتا لەخواى داناوژير ئارەزوو دەكا كە 
و و پاكييە ئەنجام بدات. راستىو )ئاشا( كە دياردەى راستىبتوانێت ئەو شتەى كە شياوى ئەو

و و هەموو ئافەريدەكانى بە كەلێكو يارمەتيدانى خەڵکو پوختەيى، خۆشەويستىو پاكىدروستى
و بەخشيشانەى كە پێى داوين بەهۆى سوودمەندى خوا، سوپاسكردنى خوا بۆ ئەو هەموو خەآلت

و رازى بونى خوا لێمان. و.... ئەمانە ئەو كارانەن كە دەبنە هۆى رزگاريمانو نوێژستايشت
و ستايستەترين شتێك كە مرۆ دەتوانآ پێشكەشى خواى خۆى بكات بريتيە لەبيرى چاک، خاسترين
 ايشتێك كە لەكانگەى دڵەوەبێت.ست وو كردارى پەسەندخاسوتەی 

و خەآلتى وەهومەن پاشان زەردەشت ئارەزوو دەكا كە گشت ئافەريدەكان لەژێرسايەى بيرى پاك
و مرۆى زانايان و ژێرێتى بۆ وەرگرتنى زانست بگەنە ِرادەى پوختەيىكە بريتيە لەهۆش

و و رۆشەنبير كەسێكە كە سود لەنيعمەتى دانالێدەرچێت لەكۆتاييدا دەبێژێ، دەزانم كە مرۆ
و ئيرادەى بەهێز بۆ ئەنجامدانى كارى و لەهێزى معنوىخەآلتى وەهومەن وەرواڵخدەگرێ

 و خاس بەهرە وەرواڵخدەگرێ.بەكەلێك

  

 4بەندى  34هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 وزەى روناكى تۆمان دەوێت،وئێمە توانا

 كە لەژێرسايەى ِراستيدا دەدرەوشێتەوە،

 وو توانايەئەو رووناكيە كە نەمر

 بە ئاشكرا ِرێنمايى اليەنگرانى راستى دەكات،

 وبەتواناييەوە يارمەتييان دەدات،

 و ئازارى نەيارانودوژمنايەتى

 و دوريان دەخاتەوە.((و دەست نيشانيان دەكادەبينێت

  

و زيندوى ويژدانى رۆشەنو ياخود بێژينكى نێو دەرونلەم بەندەدا زەردەشت باسى ِرونا
و دەرونى. ئەم و گەرمايى معنوىئادەميزاد دەكات. بەم روناكيە دەگوترێت روناهى خوايى



و نەبونى بەرەو كارى خراپ و كردارى خاس دەبێرووناكيەيە كە ئادەميزاد بەرەو كار
 رادەكێشآ.

و دڵی تيەوە هەميشە دەدرەوشێتەوەو درخشانەو دروسو راستىئەم رووناكيە بەهۆى پاكى
و بآ دەسەآلتان و يارمەتى بێدەرامەتانو كردەوەى خاسو بيرى بەرەو كارئادەميزاد رۆشەن دەكا

 رێنمايى دەكات.

و و بيرە ئالێۆزو ِروناكى دەرونە كە خراپەكاران دەهێنێتەوە سەرهۆشويژدانى بێدار
يان دەكاتەوە لەو مەترسييەى كە لەبۆسە دايە بۆيان. ئارزووى و ئاگادارخراپەكانيان ئاشكرادەكا

و نورى خواييە وەربگرن كە زەردەشت ئەوەيە كە هەموو خەڵک بەهرە لەم روناكيە دەرونيە
و هەستى خۆشەويستى يەكتر و رۆشەن، بۆئەوەى سۆزو بيرى پاكبريتيە لەويژدانى بێدار

و و تێبكۆشن بۆ پێشكەوتنو پاكى هەنگاو هەلێبێننتىو لەرێگەى راسو مەزنتربێتلەدڵياندا زێتر
 پێگەياندنى کۆمەڵگا.

و دروستيدا گرنگى ئەم بەندە لەوەدايە كە پێماندەبێژێ ئەم رووناكييە لەژێرسايەى راستى
و كينە و ركو ئازاردانى خەڵکو دووِرويىو رياكارىدرەخشانە. ئەو کەسانەى كە درۆزنى

و دەروونيان ويژدانى خۆيان كوێر كردووەو دڵۆيان، لەراستيدادارييان كردۆتە پيشەى خ
و دوچارى چارەنووسى ويژدانى پاك بەتاڵە، بۆيەكا رێگەى هەڵە دەگرنەبەروو نورلەرووناكى

 ِرەشى خۆيان دەبن.

و و خۆشەويستىو ئەمەكدارىوانەى مرۆڤايەتىو دەرونى رۆشەن هەميشەو دڵويژدانى بێدار
و و بەرەو بەختەوەرىو پاكى لەژياندا بە خەڵک فێردەكاو خزمەتكردنى خەڵکميهرەبانى

و ويژدانێك كە خامۆش بووە. ئادەميزاد بەرەو دڵِرەقىخۆشييان دەبێت. بە پێچەوانەوە، روناكى
 ارى دەبێت.خراپەك

و ويژدانو ئاسايشىو دۆزەخ بە ئاسودەيى بيرلەروانگەى ئەم بيرەوە، زەردەشت، بەهەشت
ويژدانى وو رۆشەن بێتويژدان دەزانێت كاتێك كە ئادەميزاد بيرى پاكو ئەشكەنجەىنارەحەتى

و ێتو ئاسودەبێ، خۆى لەبەهەشتا دەبينێتەوەو هەموو شتێك لەروانگەى خۆشبينى دەبينبێدار
و و كينەو خۆشەويستيەوە دەجولێتەوەو هەرگيز هەست بەركلەتەك هەمواندا بە ميهرەبانى

و تاريك ويژدانى خامۆش بێتبەخيلى بەرامبەر بە كەس ناكات. بە پێچەوانەوە، كاتێك روناكى
و بە چاوێلكەى تاريكەوە و بيرى ناراحەت بآ، هەموو شتێك بەچاوى ِرەشبينيەوە دەبينآدابێت

و و خراپ لەاليەكەوەو ئەشكەنجەو ِرەش دەبينآ. بيرى ئالێۆزەراونێتـە هەموو جيهاند
و خۆشي و جيهان بەهەموو جوانىويژدان لەاليەكى ديكەوە دوچارى ئەشكەنجەى دەكانارەحەتى

 يەكيەوە وەك دۆزەخى سوتێنەر دێتە بەرچاوى.

  



 5بەندى  34هات

 ))ئەى مەزدا،

 و توانايى تۆ،يارىو بەشكۆيە شالچەندە مەزن

 و بگەمە الى تۆ،چەندە ئارەزوو دەكەم كە لەِرێى تۆدا خزمەت بكەم

 و بيرى خاسدا،هاورآ لەتەك ِراستى

 و ياوەرى اليەنگرانى تۆ.ببمە يار

 لەمەزنان مەزنترت دەزانم،

 و مرۆ خراپەكان.((وبێزارم لەخوا درۆزنەكان

و لەهەموو شتێك مەزنترى ِرادەبەدەرى مەزدا دەكاو توانايى لەلەم بەندەدا، زەردەشت باسى هێز
و و راستىو خزمەتكردنى خەڵکو ئاواتى ئەوەيە كە بەهۆى كردارى خاسدەزانێت. ئارەزوو

و و يارمەتيدانى بآ دەسەآلتانويژدانى رۆشەنوو لەژێرسايەى بيرى پاكو پاكىدروستى
 رێگەن بۆ گەيشتنە الى خوا.هەژاران، لەخوا نيزيك ببێتەوە. واتە ئەو كردەوانە 

و زەردەشت چوار مەرجى داناوە كە دەبنە هۆى نيزيك بونەوە لەئاهورامەزدا، يەکەم راستى
و ئەنجامدانى كارى خاس و خۆشەويستى، سێهەم خزمەتكردنى خەڵکپاكى، دوهەم رۆشەندڵی

چوارهەم هەڵسان بە ئەركى سەرشان نەك بەهيواى وەرگرتنى پاداشت،   ئەويش تەنيا لەبەر
و بێدەرامەتان. لەكۆتايى ئەم بەندەدا، زەردەشت بۆ هۆشياركردنەوەو يارمەتيدانى هەژاران

و خەڵکى گومِرا دەبێژێ كە ئاهورامەزداى پەرستان سروشت وِرێنمايى كردنى بآ باوەِران
 خواى داناوژير لەهەموان مەزنترە.

  

 6بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا، ئەى ِراستى،

 خاسوئەى بيرى 

 لەبەرئەوەى بەراستى تۆ بەو شێوەيەى كە ئەز بەدروستى تێگەيشتوم،



 و تواناتريني،و هەمووانىلەسەر

 كەوايە ئارەزوو دەكەم لەهەموو قۆناغەكانى ژياندا،

 ِرێنماييم بكەيت،

 بۆئەوەى لەكانگەى دڵمەوە، نيايشتت بكەم،

 وبۆ الى خۆت بگەِرێمەوە.((

  

 و دەبێژێ:زەردەشت، درێژە بە قسەكانى بەندى پێشوو دەدا

و بەهێزتر لەگشت هێزەكانى و بلێندترو هەموو شتێكىئەى مەزدا، ئێستا كە تێگەيشتم تۆ لەسەر
و لەگشت و دەتپەرستم. ئارەزووم ئەوەيە لەهەموو قۆناغەكانبوونى. تەنيا نيايشتى تۆ دەكەم
و رێگەى گوناهم و ناخاتر جەمى ِرێنماييم بكەيتتى دوودڵیبوارەكانى ژياندا بەتايبەتى لەكا

 لێبگريت بۆئەوەى بە پاكى بۆ الى خۆت بگەرێمەوە.

و بەشێوەيەكى زانستى ئەوەى لەم بەندەدا سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە زەردەشت بە تەواوەتى
و و ئادەميزادو ئاسمانەكانخواى ناسيوەو ئەوەى بۆ رۆشەن بۆتەوە كە ئافەريدەگارێك كە زەوى

يا و هەموو)بوونى( خولێقاندووە، ئەوە نييە كە بڕێ لەبيرى خۆياندا وەك بت و ئاوو گيائاژەڵ
 خەيالێێك دايانتاشيوە.

و پێشەواى راستەقينەى ئادەميزاد لەگشت قۆناغەكانى ژياندا بەتايبەتى زەردەشت دەزانێت ِرابەر
و بەس. تەنيا ئەوە وهۆشەو دوو دڵی، تەنيا ئاهورامەزداى خواى بيرو سەختىلەكاتى سەغڵەتى

 كە دەبێ پەناى بۆ ببرێت.

ەوە بۆ الى ئاهورامەزدا. لەبەندى پێشوودا مەرجەكانى ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە بگەرێت
و و يارمەتيدانى هەژارانو خۆشەويستى خەڵکو پاكىگەيشتنە الى مەزداى بەراستى

و كردارى خاس، دانابوو. پاش ئەوەى مرۆڤ ئەو چوار مەرجەى بەجآ هێنا، دەبێ بێدەرامەتان
ناتوانێت خوا بناسێت، واتە  خەريكى ناسينى خۆى بێت چونكو هەركەس تا خۆى نەناسێت

لەراستيدا هەر كەسێك توانى خۆى بناسێت ئەوە دەتوانێت خواش بناسێت. ئادەميزاد بۆئەوەى 
بتوانێت خۆى بناسێت، دەبێ هێزى بيركردنەوەو ئيرادەو توانايى معنوى خۆى بناسێت، دەبێ 

ێتەوەو بە و بياندۆزو بگەرێت بەشوێن خاڵە سستيەكانى خۆىبچێتە ناخى دەرونى خۆى
و ئيرادەى خۆى، ئەو خاڵە سستيانەى ويستو بەكارهێنانى هێزى بيركردنەوەوبەهێزكردن



و و جوامێرىو پاكىو دروستىواتە راستىبەهێز بكاتەوەو بە پەروەردەكردنى سيفاتى خاس
 و.... سەردەكەوێت.و سيفاتى نامرۆڤانەو كينەو ناپاكىئازايەتى بەسەر درۆ

و و دڵی خۆيدا بەهێزو خۆشەويستى خەڵک لەبيرتوانآ هەستى مرۆڤايەتىبەم شێوەيە دە
و خۆپەرستى بە تەواوەتى و خۆخۆيىو ئامادەبێت بۆ فيداكارى لەپێناوى خەڵکداپەروەردەى بكا

و و لەنێو دەرونى خۆيدايەو رووناكييەكانى خوا دەكاتو تەنيا بير لەنيشانەلەبيريدا دووركەوآ
 ك دەدروشێتەوەو رێگەى ژيانى روناك دەكاتەوە.هەروەك مەشخەلێێ

و بەهۆى ِرێنمايى ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە هەموو ئافەريدەكانى خوا بتوانن خوابناسن
 و خزمەتكردنى خەڵک بەرنەسەر.و كۆششو پِر لەكارو بآخەوشئەوەوە بتوانن ژيانێكى پاك

  

 7بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا،

 ەى تۆ؟لەكوێن ئەو دڵداران

 كە بە بيرى خاسەوە،

 ئاگادارن لەئامۆژگارييە بەنرخەكانت.

 وئەو ئامۆژگارييانە،

 و چ لەكاتى سەغلەتيدا،چ لەكاتى خۆشيدا

 وهۆشەوە ئەنجامى دەدەن.بە بير

 ئەز جگە لەتۆ كەسى ديكە ناناسم،

 كەوايە، لەژێرسايەى راستى،

 پەناو پشتيوانم بە.((

و دەبێژێ: و ستايشتگەرە ئەمەكدارانە دەدوآئەو جوامێرلەم بەندەدا زەردەشت دەربارەى 
و تێگەيشتنن، ئەمانە هەميشە و زانستويژدانى رۆشەنئەوانەى بەهۆى بيرى خاسەوە، خاوەنى

و دروست النادەن، تەنانەت لەكاتى و هەرگيز لەِرێى راستپەيڕەوى لەفەرمانەكانى خوا دەكەن



وكۆشش و هەوڵرانيش هەميشە لەسەر باوەِرى خۆياننو ئازارى نەياو سەغلەتىو سەختىرەنج
 و ئامۆژگارييە معنويەكانى.و دروستىدەدەن بۆ بآلوكردنەوەى ئاينى ِراستى

و دەستدرێژى زەردەشت ئارەزوو دەكا ئەم جۆرە کەسانە لەاليەن ئاهورامەزداوە لەخراپە
زەردەشت دوبارەجەخت لەسەر  و يارمەتييان بدات. لەدوا دێرى ئەم بەندەدا،نەياران بپارێزرێن
و دەبێژێ كە جگە لەئاهورامەزداى خواى داناوژير، هيچ كەسى ديكە شياوى يەکتاپەرستی دەكا

و بەختەوەرى ئادەميزاد و دروستى بەتەنيا ئامرازێك بۆ رزگارىستايشت نييە، هەروەها راستى
 و چاودێرى يان لێدەكات.ەو پاكو پشتيوانى مرۆى راستداناوەو دەبێژێ خواى داناو توانا يار

  

 8بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا،

 بەِراستى كافرە درۆزنەكان،

 بەكردارە ناشيرينەكانى خۆيان هەراسيان پآ هەلێگرتوين،

 چونكو ئەوانە،

 وێرانين بۆ خەڵک،ومايەى خراپە

 دەسەآلتدارەكانيان ئازار بە بێتواناكان دەگەيەنن،

 دوژمنايەتى لەتەك ئاينى تۆدەكەن،

 هەرگيز بير لەِراستى ناكەنەوە،

 و پشتى تێدەكەن.((ولەبيرى خاس ِروو وەردەگێِرن

و رەوشتيان و كردارو درۆزننلەم بەندەدا زەردەشت باسى ئەو کەسانە دەكات كە بآ باوەرِ 
و هەراس دەخەنە دڵی خەڵکەوە. ئەم كۆمەڵە ترسناكە نە. ئەم ناحەزانە ترسو ناشيريناپەسەند

و پاكى دورن، ماناى و ئامۆژگارييەكانى پەيامبەر. لەراستىگوێ نادەنە دەستوورەكانى مەزدا
وكرداريان بريتيە و بيرى خاس، نازانن. كارو رۆشەنو دڵی بێگەردو هۆشئەقأل

و بآ ويژدانانە ستەم لەژێر دەستانزۆردارەكانيان فرە بآ و خراپەكارى.وێرانىولەكوشتن
 دەسەآلتان دەكەن بۆئەوەى ئازايەتى خۆيان بنوێنن.



  

 9بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا،

 ئەو کەسانەى بەكردەوە ناشيرينەكانيان،

 ودوركەوتنەوە لەبيرى خاس،

 و پاكى كە الى داناكان بەرێزە،و جوامێرىخۆشەويستى

 ە تەماشادەكەن.بەچاوى سوكەو

 راستى )ئاشا( ڵيان دوردەكەوێتەوە،

 و ستەمكارانهەروەكو چلۆن درۆزنان

 لەئێمە دوور دەكەونەوە.((

و ئەوانەى هيچ جۆرە بەهرەيەكيان لەبيرى و بى هۆشەكانلەم بەندەدا باسى ئەوەدەكا بەدكاران
و دياردەى )سپەنتا و بآ هۆشى بون، ئەمانە، نيشانەو نوقمى دەرياى نەزانينخاس نەبردووە

و هۆشياران ريزى و فيداكارى كە الى هۆشمەندانو ئەمەكدارىو باوەرِ ئارمەئيتى(، دلۆڤانى
و و دروستىايبەتيان هەيە، بەچاوى سوكەوە تەماشا دەكەن. ئەمانە ئەو کەسانەن كە راستىت

و دياردەكانى سپەنتا پاكى ڵيان دور دەكەوێتەوە، چونكو ئەو کەسانەى كە باوەِريان بە مرۆڤايەتى
و ينو گيرۆدەى نەزانو لەخۆبوردن نييەو باوەِر بەخواو ئەمەكدارىواتە خۆشەويستىئارمەئيتى
و ڵيان و پاكى بەالياندا ناچآو خراپەكارى بون، بێگومان راستىو كردەوەى ناشيرينبآهۆشى

و و بآفيزى نرخو خۆبەختكردنو باوەرِ توِرەيە. ياخود بێژين لەو شوێنەى كە خۆشەويستى
 و پاكى رێى پآ نابەن.و دروستىبايەخێكى نەبێت، راستى

و سۆزێكى نەبآ، بێگومان دأل آهۆش كاتێك كە هيچ هەستو بو هەڵەكارو نەزانمرۆى نادان
 و دژى مرۆڤايەتى لێدەوەشێتەوە.و هەموو كردەوەيەكى خراپويژدان دەبێو بآرەق

  

 10بەندى  34هات 

 و هۆشمەند دەبێژێ:))مرۆى دانا



 بە بيرى خاسەوە كاربكەن،

 ەقينەى راستييەو باوەِر بە خوا)سپەنتەئارمەئيتى( كە سەرچاوەى راستخۆشەويستى

 و ستايشتى بكەن،ِرابگرن

 وبزانن كە گشت ئەمانە،

 و دەردەكەون.((و شكۆى مەزدا ئاهورا خۆيان دەنوێننلەشاليارى

و زەردەشت دەبێژێت كە ئەركى سەرشانى و كردارە مرۆ ناپاكەكان دەكالێرەدا ئاماژە بۆ كار
و فێرى ئەوەيان بكەن كە ى بكەنو ژير ئەوەيە كە ئەم جۆرە کەسانە ئامۆژگارمرۆڤى داناو

 و خۆشەويستى خەڵک لەخۆياندا پەروەردە بكەن.و بيرى خاسفێرى زانيارىبن

و خۆشەويتى يەكتر )غەريزەيەكە( و باوەِر بەخواهەروەها بۆيان ِرون بكەنەوە كە خۆشەويستى
و لەراستيدا سپەنتەئارمەئيتى و پاكينو ئەمانە سەرچاوەى راستىلەنێو دڵی هەمواندا هەيە

 و راستيە كە ئادەميزاد بەرەو الى خوا هيدايەت دەكات.ويژدانبانگەوازى

و )سپنتەئارمەئيتى( بكەنە سە لەوحەى ژيانيان، واتە ەهومەن(تايبەتكارييەكانى )و
و لەخۆبوردن بێت، ئەوانيش وباوەرِ و خۆشەويستى و هۆشهەڵسوكەوتيان لەتەك بيرى خاس

و و بەهرە لەپوختەيى دەبەنو بەرەو الى تۆ دێن. واتە لەراستى دەگەندێنەسەر رێى راست
ەيەكە كە پێويستى سەرشانى مرۆى داناو هۆشيار پێشان وانبەرەو خواى داناو ژير دەِرۆن. ئەمە

 و ِرێى راستيان پێشان بدەن.و بآ هۆشان هۆشيار بكەندەدات كە گومِرا

  

  

 11بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا،

 دوو خەآلتى تۆ:

 و نەمرى )ئەمرتات(،پوختەيى )هەئورەتات(

 و معنوى ِرێنمايى دەكەن،مرۆڤ بەرەو ِروناكى دەرونى



و باوەِر و خۆشەويستىو پاكى )ئاشا(و راستىر سێبەرى بيرى خاس )وەهومەن(لەژێ
 بەخوا)ئارمەئيتى(،

 و تواناى معنوى زێتر دەكات.و هێزژيانى هەميشەيى

 ئەى مەزدا:

 بە ياريدەى ئەمانە

 سەركەوتن بەسەر نەياراندا،

 وەدەست دێت.((

 دوا بەدواى بەندى پێشوو، زەردەشت دەبێژێ:

و باوەِر بەخوا، پيشەكردنى و خۆشەويستىو درۆزنەكان، بەِراهێنانى بيرى خاسبەدكرداران
و نەمرێتى. ئەم دوو نيشانە خوايييە بەرەو و پاكى لەژيانياندا، دەگەنە پوختەيىو دروستىِراستى

 و بينايى دەبەن.و بەهرە لەرۆشەندڵیروناكى معنوى ِرێنمايى دەكەن

و نەمرێتيە، ئەم نيشانانەش پاش ، پێويستيمان بە پوختەيىبۆ نيزيك بونە لەخواى داناوژير
و پاكى دێنەدى. ئادەميزاد بەهۆى ئەم و راستىو باوەِر بەخواو خۆشەويستىگەيشتنە بيرى خاس

و بەرەو الى خۆى ِرايان نيشانە ئاهورايى يانەوە دەتوانآ زاڵ بێت بەسەر ركوكينەى نەياران
 بكێشێت.

ون بەسەر هەر شەش قۆناغەكانى ئەمشاسپەندان، مرۆ دەگەيەنێتە بەكورتى بێژين، تێپەِرب
 ويژدانى دەبێت.وو بەهرە لەروناكى معنوىروناكى بآ پايان كە مەلێبەندى ئاهورايە

  

 12بەندى  34هات 

 ))ئەى مەزدا،

 و ئاينى تۆچييە؟ويست

 چييە

 و ئيرادەت، وستايشتێك كە شياوى تۆبێت؟ويست



 بۆمان ئاشكراى بكە.

 تا بەگوێرەى پەيڕەوى لەفەرمانەكانت بەهرە لەپاداشتەكانت بەرين،

 ولەژێرسايەى ِراستيدا،

 و رەوشى خاس بيركردنەوەو خۆناسين بناسين.((رێگە

گەشە  و ئاينەى كە ئادەميزاد بەرەولەم بەندەدا، زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكات ئەو ياسا
و ديارى بكات. هەروەها دەخوازێت بزانێت چە و پوختەيى دەبێت، بۆ ِرونپێشكەوتن وكردن

 و پەرستنێك شياوى ئاهورامەزدايە.جۆرە ستايشت

و فەرمانەكانى و ئاينەى بۆ ديارى كراو تێگەيشتزەردەشت دەبێژێ، ئادەميزاد كاتێك ئەو ياسا
دەگرێ كە مژدەى بۆ دراوە. واتە بەجآ هاورد، ئەوسا بێگومان بەهرە لەو پاداشتە وەرواڵخ

 و رزگارى.بەهرە لەبەختەوەرى

و لەكۆتاييدا داوا لەپەروەردگار دەكات كە رێگەى خاس بيركردنەوە كە رێگەى حۆناسين
و و پاكيدا پێشان بدات تابتوانێت بەو هۆيەوە ِرێنمايىكۆنتِرۆڵی ئارەزووە لەسايەى راستى

ەندەدا زێتر شايانى سەرنجە، رێگەى خاس رابەرايەتى خەڵک بكات ئەوەى كە لەم ب
و خۆناسينە. ئەو رێگەيەى كە ئادەميزاد دەگەيەنێتـە ئامانج. رێگەيەك كە مرۆى بيركردنەوە

و خاس و هۆشمەند دەيپێوآ، رێگەيەك كە ئادەميزاد لەخوا نيزيك دەكاتەوە، رێگەى خۆناسينژير
و دڵێكى پِر و لەخۆبوردونو پاكىاستىو تەنيا بەهۆى رِ و سەختەبيركردنەوە رێگەيەكى دژوار
و پاك، رێگەى خۆشەويستى هەموو ئافەريدەكانى خاسبيرى رێگەى لەميهرەبانيەوە دەپێوێنرێت.

 خوايە.

  

 13بەندى  34هات 

 ))ئەى ئاهورا،

 ئەم رێگەيەى كە پێشانت دام،

 30و ئامۆژگارى سوشيانتەكانەو فەرمانرێگەى بيرى خاس

 ئەو ئامۆژگارييانەى كە دەبێژێ:

 تەنيا ئەو كارە خاسانەى كە لەسايەى راستيدا ئەنجام دەدرێت،

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#30?


 و شادومانى دەگەيەنێت.خۆشى

 و هۆش دەبێت،ئامۆژگارييەك كە ئادەميزاد بەرەو زانيارى راستەقينە

 مەزدا.(( وپاداشتەكەى گەيشتنە الى تۆيە ئەى

  

و لەبەندى پێشودا زەردەشت داوا لەخوا دەكات كە لەسايەى راستيدا رێگەى خاس بيركردنەوە
 خۆناسينى فێربكات. لەم بەندەدا باسى خاس بيركردنەوە دەكاو دەبێژێ:

و و بەختەوەرىرێگەى خاس بيركردنەوە، رێگەيەكە كە ئادەميزاد دەگەيەنێتە ئارەزووەكانى
و خۆيان هەمان رێگەيان . رێگەيەكە كە سوشيانتەكان پيشانى خەڵکيان داوەخۆشى پێدەگەيەنێت

و پێشەوايان دەستى پێكردووەو دەبێتە پێواوە، رێگەيەكە كە سەرەتاكەى بە ئامۆژگارى رابەران
 مايەى رزگارى ئادەميزاد.

و خاسى بآ ئەوەى چاوەروانى ئەم رێگەيە بريتيە لە بەئەنجام گەياندنى هەركارێك بە نيەتى خێر
پاداشتى لێبكرێت، تەنيا ئامانجى ئەوەبێت خزمەتى خەڵک بكرێت. رێگەى بيرى پاك ئەو 

و و ناهێلێێت گيرۆدەى هەلێدێربنرێگەيەيە كە رابەرايەتى خەڵک دەكات بە زانستى راستەقينە
و بۆ گەيشتنە هيوايەكى يەكجار خراپ اليان دەدا. بێگومان كارێك كە لەِروى هۆشەوە لەرێگەى

پيرۆز، بآ گوێ دانە سودو زيانى تايبەتى، ئەنجام بدرێت ئەو جۆرە كارانە شادى بەخش دەبێ 
و ويژدانو لەئاكامدا دەبێـتە مايەى ئاسودەيىو قازانجى خەڵک تەواو دەبێـتچونكو بەسود
و هەڵساوە. جگە لەمە پەيڕەوى لەفەرمان  بەختەوەرى ئەو كەسەى بەو كارەو خۆشبەختى

و و رابەرە رۆحانييەكان ئادەميزاد بەرەو زانيارىو مامۆستائامۆژگارييەكانى سوشيانتەكان
و لەئەنجامدا گەيشتنە دوا ئارەزوو هيوا كە بريتيە لەگەيشتنە الى پوختەيى رابەرايەتى دەكا

 ژير.و داناوخواى يەكتا

  

 14بەندى  34هات

 ))ئەى ئاهورا،

 بێگومان،

 وگيانى ئەو کەسانەجەستە

 پێدراوە انبەهرە دەبەن لەو پاداشتەى مژدەي



 كە كردەوەيان بەهۆى بيرى خاسەوە بێت،

 و پێشكەوتنى جيهان،تێبكۆشن بۆ ئاوەدانى

 ولەسايەى راستيدا

 و هۆشى تۆ پێشبخەنئاينى ئەقل

 ويستو ئارەزووەكانت بەديبهێنن.((و

و ئاواتى هەموو كەسێكە، ئەويش لەبەندى پێشودا باسى ئەو پاداشتەمان كرد كە دوا ئارەزوو
بريتيە لەنيزيك بونەوەو گەيشتنە الى خۆشەويستى ِراستەقينە، واتە خواى داناو ژير، بۆ گەيشتنە 

و و پەيرەوى لەدەستوران دەبێ رێگەى بيرى خاس بگرينە بەرئەو شوێنە پيرۆزە گوتم
 و سوشيانتەكان بگرين.ئامۆژگارييەكانى پياوخاسان

و دەبێژێ ئەو کەسانە بەهرە لەم پاداشتە دەبەن كە لەم بەندەدا، دوبارە باسى هەمان پاداشت دەكا
ى خاس ِرەچاوبكەن. و لەهەموو كارێكياندا بيرو هۆشەوە بێتو كردارييان لەروى ئەقلكار

و و ئاوەدانى کۆمەڵگاو كۆششێكى زۆر بدات بۆ پێشخستنهەروەها پێويستە ئەو كەسە هەوأل
ويستو ِرەزامەندى خوا بەدى بهێنێت كە بريتيە لەپێشخستنى کۆمەڵگا بەرەو كارێك بكات كە

و ەچاوبكاتو پاكى رو خوِرەم. لەهەموو هەلسوكەوتيدا راستىو ئاوەدانکۆمەڵگايەكى بآخەوش
 و درۆ نەكاتەوە.هەرگيز بير لەخراپە

بەم شێوەيە ئادەميزاد دەتوانآ بەهرە لەو پاداشتە وەربگرێت كە مژدەى پێدراوەو ئەويش گەيشتنە 
و بەهەشتە. شياوى باسە لەم بەندەدا كە سآ فەرمانى ويژدانى ئاسودەوالى بارەگاى رۆشنايى

 شەن دەبێتەوە:و ئامۆژگارى حەكيمانەمان بۆ رۆئاسمانى

وكردەوەو و ئەندێشەى پاكەوە هەڵسێت بەكارو هۆشيەکەم: پێويستە مرۆ هەميشە بە ئەقل
 و خۆى دوچارى چارەنووسى رەش نەكا.كارێك ئەنجام نەداتبێ بيركردنەوە هەرگيز

و و جيهانو ئاوەدانى کۆمەڵگاهەم: لەسەر هەموو كەسێك پێويستە كە تێبكۆشێت بۆ پێشخستنودو
و كۆششدا درێغى نەكات، چونكە و لەرێى كارو خۆشى بۆ هەموو خەڵک وەدى بهێنێتيشئاسا

و و تەوەزلىوكۆشش دەشآ. بە پێچەوانەوە، تەمەڵیو هەوڵهێنانەدى ئەو ئامانجە تەنيا بەكار
 و مەينەتى هيچى ديكەى لێوەدەست نايەت.و هەژارىو دواكەوتويىبێكارى جگە لەچارەرەشى

ويستو ِرەزامەندى و پاكيدايە كە دەتوانين بۆ هێنانەدىو دروستىى راستىسآهەم: لەسايە
 ئافەريدەگار هاوكارى بكەين.



و ئامۆژگارييانە بەسەريەكەوە ئەنجام بدات ئەوسا بەهرە هەركەسێك ئەو سآ فەرمان
 لەوپاداشتەى مژدەى پێدراوە دەبێت.

و و ئاسايشدابنو خوِرەمىلەخۆشىويستو ئارەزووى پەروەردەگاريش ئەوەيە كە ئافەريدەكانى 
 بەهرە لەنيعمەتى پوختەيى ببەن بۆئەوەى بگەنە ديدارى.

  

 15بەندى  34هات

 ))كەوايە ئەى مەزدا،

 و كردارم فێربكە تا،وتەخاسترين

 و پاكى،و راستىبە بيرى خاس

 و ستايشتت بكەم،بتناسم

 ئەى ئاهورا،

 و شاليارى خۆت،ويستو توانايىبە

 ولەژێر سايەى ِراستيدا،

 ژيانێكى نوێم پێببەخشە.((

ئەم بەندە، دوابەندى )ئەهنودگات(ە. زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكات خاسترين ئامۆژگارى 
و بەختەوەرى هەموو خەڵک بێت تا بە اليەنگرەكانى خۆى فێربكات كە مايەى رزگارى

وتە ِرێنمايى دەكات بۆئەوەى وكردار ِرابگەيەنێت، ئەو ئامۆژگارييانە كە مرۆڤ بە خاسترين
 و پەيڕەوى لێبكەن.بيكەنە سەرمەشقى رێگەى ژيانيان

و نيەتى بآخەوشەوە ستايشتى و بيرى پاكوو هۆشى رۆشەنهەروەها دەبێژێ كە پێويستە بە ئەقل
 خوا بكەين.

كە لەكاتى  و بيرێكو بەنيەتى پاكيەوە نەبآو ناخى دڵو دەرونەوە نەبێتستايشتێك كە لەكانگە
و لەالى خواوە پەسەند نييە، لەكۆتاييدا و ناپاك بێـت، ناگاتە شوێنى خۆىستايشت كردندا ئالێۆز

و دروستى بەرن، ئارەزوو دەكا كە هەموو ئافەريدەكانى خوا بەهرە لەژيانێكى نوێى پِر لەراستى



و و پاكىاستىو ئادەميزاد لەژێر سێبەرى رو خراپە لەهەموو جيهاندا بنبِربێتواتە درۆ
 و پێشكەوتوو بەرن.و بآكەمايەسىخۆشەويستى بەهرە لەژيانێكى پوختە

  

 ئەشتودگات   سروودى هەشتەم

  

 1بەندى  43هات 

 ))مەزدا ئاهوراى فرە توانا

 بِريارى داوە كە،

 كەسێك بەختيارە،

 كە خەڵکى ديكە بەختەوەر بكات

 ئەى ئافەريدەگار،

 و پەرەسەندنى ئاينى راستى،ئەز بۆ جێگيركردن

 وگيان دەكەم.و تواناى جەستەداواى هێز

 و باوەِر،ئەى ئارمەئيتى، ئەى دياردەى خۆشەويستى

 ئەو تيشكە يەزدانييەى كە،

 پاداشتى ژيانى پِر لەبير خاسييە،

 پێم ببەخشە.(((

و روناكيە، پتر باسى و شادىىئەم بەشە لەگاتاكان كە پێى دەبێژرێ)ئەشتودگات( بەماناى خۆش
و و ژيانو داخوازى زەردەشتە لەتەك ئاهورامەزدا دەربارەى نهێنيەكانى )بون(و پرسيارگفتوگۆ

 هێزو توانايى خواى داناو ژير.



و ئامۆژگاريمان دەكات كە بۆ گەيشتنە زەردەشت پەيامەكەى بۆ جەماوەر ئاشكرا دەكا
و و دلۆڤانىو دروستىو دياردەكانى راستىێ بيرى خاسو پوختەيى دەببەختەوەرى ِراستەقينە

 لەخۆبوردن لەخۆماندا پەروەردە بكەين هەڵسوكەوتمان هاوجوت بێت لەتەكياندا.

و دەبێژێ كەسێك دەتوانێت بەگوێرەى لەم بەندەدا سەرەتا باسى راستييەكى نەگۆِر لەباوەِردا دەكا
 تێبكۆشێت بۆ بەختەوەرى هەموو خەڵک.و بِريارى ئاهورامەزدا بەختيار بێت كە فەرمان

و و هەژارانبەختەوەرى راستەقينە بريتيە لەيارمەتيدانى خەڵک، كۆمەك كردنى بێدەرامەتان
 لێقەوماوان.

وگيانى پآببەخشێت بۆئەوەى بتوانێت و تواناى جەستەزەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكا كە هێز
بآلوبكاتەوەو هيچ هێزێكى نەيار نەتوانێت رێگەى  پەيامەكەى كە بريتيە لەئاينى راستى بەخاسى

 و باوەِرى الوازبكات.لێبگرێت

و تيشكى يەزدانى كە تەنيا لەسايەى لەكۆتايى ئەم بەندەدا ئارەزوو دەكا كە بەرخۆردار بێت لەفەرِ 
 و بيرى خاسەوە وەدەست دێت.و دروستىراستى

 2بەندى  43هات 

 ))وەهەروەها،

 خاسترين پاداشتەكان

 بۆ كەسێكە كە

 رووناهى بۆ خۆى گەرەكە،

 ورووناكى بە خەڵک ببەخشێت.

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 و ئەندێشەى پاكى خۆت،بە بير

 ولەژێر سايەى ئاينى ِراستيدا،

 پێمان ببەخشە

 زانستێك كە هەلێقوآلوى بيرى خاس بێت،



 بۆئەوەى بەهرە لەژيانێكى بەختيار بەرين.((

ئەم بەندە تەواوكەرەوەى بەندى پێشووەو تيايدا دەبێژێ كەسێك بيەوێت بەهرە لەروناكى دڵو 
 دەرون وەربگرێت دەبێ هەوڵو كۆششى بۆ بدات ئەوسا بێگومان بە ئارەزووەكانى دەگات.

ەت لەدڵو دەرونى هەموو خەڵک و حيكمزەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكا كە تيشكى زانيارى
 و شادى وەربگرن.بدرەوشێنێتەوە بۆئەوەى بەهرە لەژيانێكى پِر لەخۆشى

و بەديدێكى زانستييەوە بِروانێتە ژيان، و هۆشى پاك بێتبێگومان هەركەسێك كە خاوەنى بير
و هەرگيز بەكارێك هەلێناسێت كە دوچارى و خراپە نابێتبەهيچ جۆرێك گيرۆدەى هەڵە

 و خراپەى بكات.ستىنوشو

و پِر ئەوەى لەم بەندەدا زێتر سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە زەردەشت داواى ژيانێكى بەختەوەر
 و هەروەها درێژخايەن بۆ هەموو خەڵک دەكات.لەخۆشى

  

 3بەندى  43هات

 ))كەوايە بەراستى،

 خاسترين خاسييەكان ِرەواى كەسێك دەبێ

 و معنوى،كە لەژيانى مادى

 استەقينەى بەختەوەرىِرێگەى رِ 

 كە دەمانگەيەنێتە بارەگاى ئاهورا مان

 پێشان دەدات

 ئەى مەزدا، لەئاكامدا،

 و بێگەردو پاكبەتيشكى زانيارييەكى خاس

 ئەويندارەكانت دەگەنەالت.((

لەم بەندەدا، زەردەشت داواى خاسترين پاداشتەكان دەكا بۆ ئەو کەسانەى كە خەڵک ِرێنمايى 
ستيان بۆ رۆشەن دەكەنەوە. موبد فيروز ئازەرگوشەسب لەو باوەِرەدايە كە و رێگەى رادەكەن



ئەم بەندە دەشآ يەكى لەنيزيكترين يارانى زەردەشت ياخود خودى زەردەشت بەشێوەيەكى 
و و دروستىناراستەوخۆ گوتوبێتى، بەڵگەى بۆ ئەمە، ئەوەيە كە كەسێك رێگەى راستى

و ى تەواوسەنگ لەجيهانى معنوى بە خەڵک پيشانداو رێگەى رزگاربەختەوەرى لەم جيهانەدا
رێنمايى كردن بۆ ناسينى راستەقينەى ئاهورامەزداى خواى داناو ژير، جگە لەخودى زەردەشت 

وهۆشى كەسى ديكە نەبووە. لەكۆتاييدا دەبێژێ ئەويندارەكانى مەزدا بەهۆى تيشكى زانيارى بير
 و پاكيەوە ڵی نيزيك دەبنەوە.معنوى

و بەشێوەيەكى رۆشەن رێگەى گەيشتنە الى ئاهورامەزدا زەردەشت لێرەدا زۆر بە ِراشكاوى
 و پاكى زانيوە.و ژيانێكى پِر لەراستىو زانيارىو بيربەهۆش

  

 4بەندى  43هات

 ))ئەى مەزدا،

 ئەوكاتە تۆم بە پاكو فرە توانا ناسى

 و تواناى خۆت،كە تێگەيشتم، تۆ بەهێز

 كانمان بەدى دێنێت،و ئامانجەئارەزوو

 و راست كرداران،ودرۆزنان

 هەريەكە سزاو پاداشتى خۆيانييان پێدەگەيەنێت،

 و تواناى لەراستييەوەيە،وبە پرشنگى روناكى خۆت، كە هێز

 وگەرمايى بەدڵو دەرون دەبەخشێت،

 و ئەندێشەى خاسو بيرلەتوانايى

 بەهرەدارمان دەكەيت.((

و تواناى ئافەريدەگار دەكات كە و هێزێك هەست بە مەزنايەتىلەم بەندەدا دەفەرموێت، مرۆ كات
 و راست كرداران ببينێت.و بەچاوى خۆى سزاو پاداشتى درۆزنانو ئارەزووەكانى بەديبێتنياز



و هەميشە بۆ هێنانەدى و ئاواتى يەكجار زۆرى هەيەسەرجەم مرۆڤ بە تێكِرايى ئارەزو
و كۆمەكى لێدەكات، و داواى ياريدەرريدەگار درێژەئارزووەكانى دەستى پاِرانەوەى بۆ ئافە

و هيچ دەسەآلتێكى بونابێت ئەوسا تەنيا بەتايبەتى لەو کاتێنەدا كە ئيدى خۆى هيچى پێناكرێت
و مەزنايەتى خوا پەنا بۆ خوا دەبێ، وکاتێ كە داخوازييەكەى بەدى هات، ئەوسا پەى بە توانايى

 دەكات.و باوەِر بەهێزى لەِرادەبەدەرى دەبێ

و گەرمايى ئەڤين لەنێو و بلێێسەو گرِ لەكۆتايى ئەم بەندەدا دەبێژێ. هەركە تيشكى روناكى باوەرِ 
و هەموو و دروستى دەِرواو بيرى ئەو كەسە بەرەو راستىدڵی مرۆدا كلپەى سەند، ئەندێشە

 و هەستو سۆزى بەرەو پەروەردەگارى مەزن دەِروات.بير

  

 5بەندى  43هات

 دا ئاهورا،))ئەى مەز

 ئەوكاتە تۆم بەپاك ناسى،

 كە تۆم لەسەرەتاى ژياندا دى،

 وتێگەيشتم،

 و كردار:وتەكەتۆ پاداشتت داناوە بۆ

 و خاسى بۆ خاسان،سزا بۆ خراپەكاران

 و هۆشى تۆ،ڕێوڕەسمێك )ئاينێك( كە لەژێرسايەى هونەر

 هەتاهەتايە

 دەمێنێ((

و و هەميشەيى دەزانێتو بەسەرچاوەى ژيانلەم بەندەدا، زەردەشت باسى ئاهورامەزدا دەكا
و حيكمەتى خۆيەوەو بەگوێرەی ياساى راستى، بۆ دەبێژێ كە ئافەريدەگار بەهۆى تيشكى هۆش

و و تا جيهانو سزايە هەتاهەتايەو سزايەكى داناوە. ئەم پاداشو خراپ، پاداشهەر كارێكى خاس
 ەآلن هەيە، بەردەوام دەبێت.كەشك

 و خراپييە.و پاشينەى خراپەكاران چارە رەشىواتە ئاكامى خاسان خاسيە



  

 6بەندى  43هات

 ))ئەى مەزدا،

 ئەوساتەى كە،

 هۆشى پاكى تۆ دەردەكەوێت،

 و ئەندێشەى خاس )وەهومەن(،هێزو تواناى معنوى

 لەتەك كردارا )خەشترا(

 كەوتن دەبێ،و پێشهەموو جيهان بەرەو ِراستى

 وپاكى )ئارمەئيتى(،

 ئاينى ژێرێتى تۆ،

 كە هيچ كەس تواناى فريودانى نييە،

 فێرى خاسان دەكات.((

و خاسى لەتەك )خەشترا(ى و سپەنتامينو ياخود گەوهەرى پاكىو زانيارى معنوىکاتێ هۆش
ەنێو و لو )وەهومەن( دياردەى بيرى خاس رومان تێدەكاتو تواناى خزمەتكردنى خەڵکهێز
و و دروستى هەنگاو هەلێدێنآو دەرونماندا نەشونماى كرد، ئەوسا جيهانى بوون بەرەو راستىبير

 و پاشەگەردانى تێدا نامێنێت.و خراپەو درۆپێشدەكەوێت

و لەهەمان كاتدا پرشنگى و دلۆڤانيەهەروەها دەبێژێ ئارمەئيتى كە دياردەى خۆشەويستى
 و ِرەوا هيدايەت دەكات.مرۆ بەرەو راستى روناكى باوەِرە هەروەك ِرابەرێك

و دەبێژێ، هيچ كەس بە لەكۆتاييدا دوبارە ئاماژە بۆ مەزنايەتى ئاهورامەزدا دەكا
و هەروەها كەس ويستو ئارەزووى پەروەردەگار ناتوانێت كارێك ئەنجام بداتپێچەوانەى

 ناتوانێت خوا فريو بدات چونكو ئەو داناو ژيرە.

  

 7بەندى  43هات 



 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 ئەوکاتە تۆم بە پاك ناسى كە،

 و ڵی پرسيم:ئەندێشەى پاك هاتە الم

 و لەچى بنەمالەيەكى؟تۆ كێيت

 و ِراِراييانەى رۆژانە،و دودڵیوبۆ ئەو پرسيار

 و خۆتەوە،دەربارەى جيهان

 و بەكاردێنآ؟((و ِرەوشێك فێردەكەيتچى ِرآ

ئەم بەندە، ديمەنێك پێشان دەدات كە زەردەشت لەشوێنێكى چۆلێدا، بە تەنيايى نوقمى دەرياى 
و خەياأل بووەو دەربارەى بڕێ شتى جۆراوجۆر پرسيار دەكات. ياخود بێژين پرسيارى بير

و لەچى وەو بەخۆى دەبێژێ تۆ كێيتوورد دەبێتەجۆراوجۆر بە مێشكى دا تێپەِر دەبێ. لەخۆى
و و كارو لەئاكامدا بۆکوێ دەچيت، لەژياندا چى دەكەىبنەماڵەيەكى، لەكوێوە هاتوى

و بەهرە بە وكۆشش دەدەيەت سودو چى رێبازێك دەگرێتەبەر. ئايا هەوڵهەڵسوكەوتت چييە
 دەكەيت؟خەڵکى بگەيەنێت ياخود تەنيا بە بيرێكى تەسكەوە بەرژەوەندى خۆت رەچاو 

و دروستيان بداتەوە كە بيرى بۆ ئەم پرسيارانە، تەنيا كاتێك زەردەشت دەتوانێت وەاڵمێكى بەجآ
و كينە. ئەندێشەيەكى و دوربێت لەبوغزپاكوخاس روى تێبكات، ئەندێشەيەك كە سودى تێدابێت

نيگەرانى  وو ِراِرايىدڵیدووو دڵو دەرونێكى رۆشەن دەتوانآ ئادەميزاد لەوەها پاكو بێگەرد
 و رێگەى راستى پێشان بدات.رزگار بكات

و ِراِرايى خەريكە زەفەرى پێدەبێ، بۆئەوەى زەردەشت لەم کاتێنەدا، واتە كاتێك كە دوودڵی
و ئەوسا وەاڵمى ويژدانى رۆشەنى خۆىخۆى رزگار بكات پەنا دەبێتە بەر ئەندێشەى پاكو

 پرسيارەكانى وەردەگرێت.

  

 8بەندى  43هات 

 تا پێمگووت:))سەرە

 ئەز زەردەشتم،



 وزەم هەيەووتا ئەو شوێنەى توانا

 و بآ باوەِرانم،نەيارى سەرسەختى درۆزنان

 وپشتوپەناى بە توانام بۆ ِراستگۆيان.

 با ئەى مەزدا،

 تا ئەوکاتەى ستايشتكەرى تۆم،

 هەميشە بەهرە بەرم لە

 و تواناى بآ ئەندازەت.((هێز

و نوقمى دەرياى بيركردنەوە دەبێ، وەاڵمەكان دوا بەدواى ئەو پرسيارانەى زەردەشت دەيكات
و رون دەبێـتەوە. کاتێ كە لەخۆى دەپرسآ تۆ كێيت، خۆى وەاڵم يەك لەدواى يەك بۆى ِرۆشەن

 و خراپەكارانم.دەداتەوەو دەبێژێ: ئەز زەردەشتم، دوژمنى سەرسەختو بآ ئامانى درۆزنان

زۆر بەِراشكاوى پەيامەكەى خۆى ئاشكرا دەكا كە بريتيە لە ِرێنمايى خەڵک بەرەو  ئا لێرەدا
و ويستو ئارەزووى خۆى دەردەبڕێ دەربارەى چۆنيەتى گەياندنى پەيامەكەىوو دروستىراستى

 دەفەرموێت:

و بەهەموو هێزو و درۆزنان دەكەمتا ئەو شوێنەى هێزو توانام هەيە ملمالنێ لەتەك خراپەكاران
 و دروستكاران دەدەم.توانامەوە يارمەتى خاسان

زەردەشت ئامادەيى خۆى دەردەبڕێ كە گيانوجەستە خۆى بەخت بكات لەپێناوى بآلوكردنەوەو 
و سەركەوتن لەگەياندنى گەياندنى پەيامە پيرۆزەكەى. بۆ دروست رێنمايى كردنى خەڵک

ى پێبدات بۆئەوەى هيچ جۆرە پەيامەكەى، زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكا كە هێزى معنو
 ويستو ئارەزووەكانى.و دودڵييەك كار نەكاتە سەرِراِرايى

و و هەميشە بەدڵو دۆستى ئاهورامەزداى خواى داناو ژير دەزانێزەردەشت خۆى بە اليەنگر
و ياريدەى لێدەكات. ئارەزووى و داواى كۆمەكو بە نيەتێكى پاكەوە ستايشتى دەكابەگيان

 ەيە كە هەموو خەڵک تەنيا ِروبكەنە ئاهورامەزداو تەنآ اليەنگرى ئەوبن.زەردەشت ئەو

  

 9بەندى  43هات 



 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 ئەوكاتە تۆم بە پاك ناسى كە

 و ڵی پرسيم:بيرى خاس هاتە الم

 و نوێژ بۆ كـآ دەكەيت؟ستايشت

 گوتم:

 نوێژ بۆ ِروناكى معنوى مەزدا دەكەم،

 و تا ئەو شوێنەى هێزو توانام هەيە،

 دڵو گيانم لەتەك ِراستيدايە.((

و پاك نوقمى دەرياى بيركردنەوە دەبێت، دڵی بە روناكى کاتێ مرۆ بە ئەندێشەيەكى بێگەرد
 و پرسيارەكان دەدۆزێتەوە.و رێگەى فرە لەگيروگرفتراستەقينە رۆشەن دەبێت

و سوپاسى چى و دەبێژێ، دەبێ ستايشتى كـآ بكەمشت لەم بەندەدا پرسيار لەخۆى دەكازەردە
كەسێك بكەم بۆ ئەم هەموو نيعمەتانەى بە مرۆڤى داوە. پاش ئەوەى بيردەكاتەوە، خۆى 

و بلێێسەى روناكى معنوى ئاهورامەزدا )كە لەرواڵەتا و دەبێژێ تيشكوەاڵمەكەى دەدۆزێتەوە
و تواناى باوەِرە( دەبێ هەميشە و هێزو لەروى ماناوە هەمان گەرمايىرۆزبريتيە لە ئاگرى پي
 و دروستى بين،و لەژێر سايەى ئەم روناكييە دڵبەستى ئاينى راستىستايشت بكرێت

و دەبێژێ، و دروستىلەِراستيدا، زەردەشت بانگەوازى خەڵکى دەكات كە ِروبكەنە ئاينى راستى
و لەژێرسايەى تيشكى و ئاگرى پيرۆززەتان هەيە ِروبكەنە روناكىووتا ئەو شوێنەى هێزو توانا

و و دروستىو دأل ببەستن بە راستىو باوەِر، پەروەردەگارى يەكتاستايشت بكەنروناكى معنوى
 پاكى.

  

  

 10بەندى  43هات 

 ))ئەى مەزدا،



 كەوايە ِرێنماييم بكە بەرەو،

 راستى كە ئارەزووى دڵمە،

 ڕەوى لە پاكييەوە )ئارمەئيتى( پێى بگەم.تا بتوانم بەهۆى پەي

 و تاقيمان بكەرەوە،پرسيارمان لـآ بكە

 و ئەزمونەكانى تۆيە،چونكو پرسيار

 و تواناكە هێز

 بەرابەران دەبەخشێت.((

و ويستى خۆى دەردەبڕێ بەوەى كە گەيشتنە پلەى پوختەيىزەردەشت لەم بەندەدا ئارەزوو
و بە پەيڕەوى كردن و پاكييەو دروستىشا(دا كە راستىو دەبێژێ لەژێر سايەى )ئاپاكييە

 و خۆشەويستى خەڵک دەگەينە پوختەيى.لەباوەِرى راستەقينە

و و گەران بە شوێنى راستيدا لەنێو دەرونزەردەشت هەميسان دەست دەكاتەوە بە پرسيار كردن
گرتنى پەيامە بيرى خۆيەوە. لەبەر ئەوەى لەهەموو بوارێكەوە خۆى ئامادە دەبينآ بۆ وەر

پيرۆزەكەى كە ئەركێكى فرە دژوارە، دەفەرموێت: ئەى پەروەردەگارى بآهاوتا تاقيم بكەرەوەو 
بە هەموو جۆرە ئەزمونێك هەلێمسەنگێنە بۆئەوەى باوەِرى خۆمت بۆ بسەلمێنم. واتە لێرەدا 
زەردەشت ئامادەيى خۆى بۆ رابەرايەتى خەڵک دەردەبڕێ. ئەم ئەزمونانەى كە زەردەشت 

و و دژوارىو ئەشكەنجەو رەنجۆى باسيان دەكا بريتين لەخۆِراگرتن بەرامبەر بە هەموو دەردخ
 و پتر پەيوەندييان لەتەك معنوياتدايە.سەرسەختيەكانى ژيان

  

 11بەندى  43هات 

 ))ئەى مەزدا،

 ئەو ساتە تۆم بە پاك ناسى كە

 خاس بيرم كردەوە،

 و زانيم كە،ولە ئامۆژگارييەكانت تێگەيشتم



 چەسپاندنى باوەِر بەتۆ، لەنێو دڵی خەڵکدا دژوارە

 بەآلم ئەز،

 ئەو شتەى كە الى تۆ خاسترينە

 ئەنجام دەدەم.((

زەردەشت لەم بەندەدا دەفەرموێت: كاتێك كە بەهەموو ئەندێشەوە رومكردە )وەهومەن(، واتە 
و هۆشى خۆمم تەنيا ئاراستەى ئافەريدەگار كرد، و بێگەردكرد، وهەموو هەستبيرى خۆمم پاك

و بيناييەكى يەكجار و بلێێسەو لەناخى دەرونمدا گرِ و پاكى ئەوكردئەوسا هەستم بە مەزنايەتى
ويستم كە هەموو خەڵکى لەجيهاندا بەرەو وئيلهامم بۆ هات، لەبەرئەوەىر جێگير بووزۆ

و خواناسينى راستەقينە ِرابەرى بكەم، بۆم رۆشەن بۆوە كە تەنيا باوەِر و راستىيەکتاپەرستی
 و ِرێنمام بێت بۆ ئەم كارە دژوارە.بە ئاهورامەزدا دەتوانێت ِرآ گوشا

بە خەڵک كە لەناخى دەرونيانەوە باوەِربێنن، كارێكى يەكجار سەختو بێگومان، باوەِر پآ هێنان 
وكۆشش دەدەم: ِراستى بە خەڵک ِرابگەيەنم، چەتونە. بەآلم دەبێژێ لەتەك ئەمەشدا هەوڵ

و دڵيان رۆشەن بكەم. ئەوەى لێرەدا پتر سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە زەردەشت ِرێنماييان بكەم
نجام دانى هەموو كارێك كە ئاهورامەزداى داناو ژير بە خاسى ئامادەيى خۆى دەردەبرآ بۆ ئە

و ناخۆشى و ِرەنجهەڵسان بەم كارە توشى دەردەسەرى  دەزانێت هەرچەندە دەشزانێت كە
و پاكييە بە خەڵک، لەتەك و دروستىدەكات، چونكو پەيامەكەى، كە گەياندنى راستى

و و دژى بەرژەوەندييەكانيانەژگارە ناگونجآو دەستەى ئەو رۆو دارو تاقمبەرژەوەندى بڕێ كەس
قايل بە وەرگرتنى ئامۆژگارييەكانى نين، بەتايبەتى چينى پياوە بەنێو ئاينييەكانى ئەو سەردەمە 

و هۆشيانيان زەوت كردبو، وئامادە نەبونوێ بەئاسانى كە بەسەر خەڵکيدا زاڵ بوبون، هەستو بير
تەسليمى راستى بكەن. لەبەر ئەوە بە هەموو و خۆيان و پايەى خۆيان لەدەست بدەنپلە

 و ئەو پەيامبەرە دەكرد.توانايەكيان ملمالنێيان لەتەك ئەم پەيامە تازەيە

و زەردەشت جەخت لەسەر ئەوە دەكا كە لەتەك هەموو ئەم دژاورييانەدا، خۆى ِراواڵخدەگرێ
 و پەيامەكەى ِرادەگەيەنێت.ئەركى سەرشانى خۆى بەجآ دێنێت

  

 12ەندى ب 43هات 

 ))ئەوسا،

 ئامۆژگارييەكى وەهات كردم، كە تائەوكاتە نەمبيستبوو،



 فەرموت:

 بۆئەوەى دانابم

 رێگەى راستى بگرمە بەر،

 تێبكۆشم تا زايەڵەى)سروش( لەنێو دەرونمدا دەنگ بداتەوە،

 ولەبەر تيشكى روناكى ئەو تێبگەم

 و بەدكاران،كە هەردوو دەستەى خاسان

 يان وەردەگرن.((و سزاى شياوى خۆپاداشت

و بە بيرێكى لەم بەندەدا، هەروەك بەندى پێشوو، زەردەشت لەئەندێشەدايە دەربارەى ژيان 
پاكەوە لەپرسيارەكانى خۆى دەكۆلێێتەوە. كاتێك كە دەبێژێ)ئەوسا ئامۆژگاريت كردم(، 

ويژدان ياخود بێژين فريشتەى )سروش( دەكات كە هەميشە لەراستيدا ئاماژە بۆ بانگەوازى
 و بآخەوشێتى رابەرى دەكا.ئادەميزاد بەرەو ِراستى

ويژدانى خۆمان كە تيشكێكە لەپرشنگى خوايى، لەنێو زەردەشت دەبێژێ دەبێ تێبكۆشين
و گوێ بۆ زايەڵەى ئەو بانگەوازە ِرابگرين كە جگە لە راگەياندنى ِرەوا دەرونماندا بێداربكەين

كانى بين كە بريتين لەويستو خواستى هيچى ديكە نييە. پێويستە گوێ ِرايەڵی فەرمانە
 و لەپەسآلندا رزگاربين.و رەفتارى لەتەكا بكەين بۆئەوەى لەم جيهانەدا بەختەوەرئاهورامەزدا

زەردەشت، ئەو نهێنييەى بۆ ئاشكرا بووە كە هەر كەسێك شياوى هەرچييەك بێت)چاکە يا 
 ەوە درەو دەكەين.خراپە( هەر ئەوەى دەستدەكەوآ، واتا هەرچييەك بِروێنين هەر ئ

  

 13بەندى  43هات 

 ))ئەى مەزدا،

 ئەو ساتە تۆم بەپاك ناسى كە

 خاس بيرم كردەوەو

 گووتم:



 بۆئەوەى بە ئاواتەكانم بگەم،

 و تەمەنێكى درێژە،پێويستيم بە ژيان

 ئەو ژيانە دڵخوازەى،

 كە تەنيا تۆ دەيبەخشيت،

 ولەوزەو تواناى شاليارى تۆوەيە.((

 و دەبێژێ:سەرەتاى ئەم بەندە، دوپاتكردنەوەى بەندى يانزەيە

و تێگەيشتن لەنێو و بينايىساتێك كە ئەندێشەى مرۆڤ پاكو خاوێن دەبێتەوە، رووناكى راستەقينە
ويستەكانى بێنەدى، ودڵو دەرونيدا دەگەشێتەوە. لەپاشاندا، زەردەشت بۆئەوەى ئاوات

وپەيامەكەى بەخاسى ِرابگەيەنێت، داواى تەمەن درێژى لەئاهورامەزدا دەكات. تەمەن 
و نوستنە، بەڵکو دەيەوێت و خواردنزەردەشت داواى دەكا، نەبۆ خۆشگوزەرانى كە درێژييەك

و پێشخستنى و پتر هەوڵو كۆششە بدا بۆ پەرەسەندنى ئاينى ِراستىزێتر خزمەتى خەڵک بكات
 کۆمەڵگا.

لەكۆتاييدا، ئەو ژيانە دڵخوازەى كە زەردەشت داواى دەكا، پەيوەندى راستەوخۆى لەتەك 
 و كۆششە بۆ پێشخستنى کۆمەڵگا.و تواناى خزمەتكردنى خەڵکدياردەى هێز)خەشترا(دايە كە 

كەواتە، ئارەزووى تەمەندرێژى زەردەشت تەنيا بۆ ژينێكى ئاسايى بردنەسەر نييە، بەڵکو بۆ 
 وكۆششە لەپێناو ئاوەدانكردنەوەو پێشخستنى کۆمەڵگاى جيهانيە.پتر هەوڵ

  

 14بەندى  43هات 

 ))ئەى مەزدا،

 و دڵر،ێوەيەى مرۆى تواناهەر بەو ش

 و شادى بەهاورێكەى دەبەخشێ،خۆشى

 و شاليارى خۆتەوە،ئەتۆش، بەهۆى شكۆ

 ولەبەر تيشكى رووناكى ِراستيدا،



 و بەختەوەرىخۆشى

 بەاليەنگرەكانم ببەخشە.

 ئەز، ِرادەپەِرم،

 وهاوِرى لەتەك گشت ئەوانەى كە

 ،و ئامۆژگارييەكانت ِرەچاودەكەنپەيامى ئاسمانى تۆ

 و پەيڕەوى ئامۆژگارييەكانى تۆ دەبم.((پشتيوان

ئەوەى لێرەدا پتر سەرنج ِرادەكێشآ ئەوەيە كە، زەردەشت، ئاهورامەزداى خواى داناو ژير، 
و يارێكى نيزيكى خۆى دەبينآ، لەبەرئەمەيە كە چاوەِرێى و دۆستبەچاوى باوكێكى ميهرەبان

 و پەيڕەوانى خۆى.يارانو كۆمەكو يارمەتى لەدۆستى خۆى دەكا بۆ دۆستان

و شادييان بۆ و خۆشى بۆ هەموو ئادەميزاد دەوێت، لەخوا داواى خۆشىزەردەشت، خێر
بەتايبەتی بۆ ئەوانەى كە پەيڕەوى لەئاينى ِراستى دەكەن، چونكو دەزانێت، كاتێك   دەكات،

و ئامادەيى و كۆشش دەكاو پتر حەز لەئيشوكارو خۆشحال بێت، ورەى بەرز دەبێئادەميزاد شاد
 زێتر دەبێ كە ئەركى سەرشانى خۆى بەجآ بهێنآ بۆ هەلێسوراندنى ئيشوكارى كۆمەآليەتى.

و تواناى مرۆ و خەفەت، هێزو خەمو دەست بە ئەژنۆ گرتنبەپێچەوانەوە، ماتەم
 و بێكارى دەكات.ورەى ئادەميزاد نزم دەكاتەوەو لەئەنجامدانى ئيشوكار، سستوكەمدەكات

و و شادييە كە بەهۆى كۆششديسانەوە شايانى باسە كە زەردەشت دەفەرمەوێت، ئەو خۆشى
و شادى و دروستيەوە بەدەست دێت، مايەى بەختەوەريە، نەك خۆشىو لەرێگەى راستىتێكۆشان

 و زوو لەناودەچآ.يەك كە لەرێگەى نادروست وەدەست دێت چونكو ئەوەى دواييان كاتييە

و يارمەتى هەموو ئەو کەسانە دەدەم كە ئاينى راستى ئەز ِرادەپەِرم لەكۆتاييدا دەبێژێ،
 ئاهورامەزدايان پەسەند كردووەو ئامۆژگارييەكانى ِرەچاو دەكەن.

  

 15بەندى  43هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 ئەو ساتە تۆم بە پاك ناسى كە،



 خاس بيرم كردەوەو،

 ئەندێشەى پاك هاتە بيرم،

 خستە نێو دڵمەوە، وتيشكى روناكى راستەقينەى

 ئەوسا زانيم كە،

و بينايى معنويە، وِرابەر نابێ هەرگيز و ئارام، خاسترين ئامرازى فێربونبيركردنەوەى قوأل
 و خۆشحال بكات،و بآ باوەِران شاددرۆزنان

 چونكو ئەوانە،

 وو پەيڕەوانى راستى نەيارنهەميشە لەتەك پياو خاسان

 دوژمنايەتييان دەكەن.(( 

ئەوەى زێتر لەم بەندەدا لەبەرچاوە ئەوەيە كە، قوأل بيركردنەوەو تێفكرين )ِرامان(، دەتوانێت 
و گەيشتنە و فێربون بەِروى ئادەميزادا بكاتەوە. بۆ فێربونى زانيارىدەروازەى زانيارى

و ماوەيەكى زۆر بكا هەقيقەتى ژيان، مرۆ دەبێ بيربكاتەوەو لەتەك ئەندێشەى خۆيدا گفتوگۆ
 بچێتە قواڵيى بيركردنەوەو لەدەوروبەرێكى ئارامدا بێت بۆئەوەى ئەوەى گەرەكێتى پێى بگات.

زەردەشت، لێرەدا دەيەوآ بێژێت كە هيچ دەردو چەرمەسەرييەك نييە كە بەبيركردنەوەيەكى 
 پاكو قول چارەسەر نەكرێت.

ەركەوتن بەسەر ناخۆشييەكانى ژيان كەوايە، بيركردنەوەى قوأل، خاسترين ئامرازە، بۆ س
 )هەرچييەك بێت(.

و بير و بآ باوەِرانهەروەها زەردەشت ئامۆژگارى ملمالنآ كردنمان دەكا لەتەك درۆزنان
و هيدايەت كردنيان بۆسەر رێى وكۆشش بدەين بۆ رێنمايىو داوامان لێدەكات كە هەوڵتەسكان

 راست، ونابێ كەمتەرخەمى بنوێنين لەتەكياندا.

  

  

 16بەندى  43هات



 ))ئەى ئاهورا،

 كەوايە زەردەشت

 و پاكترين ئەندێشەكان هەڵدەبژێرێ.لەبۆ رێنمايى خۆى، خاسترين

 هيوادارم،

 لەژێر سايەى ِراستيدا،

 و پتەوبێت،ژيانى )مادى(مان بەهێز

 و توانايى معنوىپاكى

 ژيانمان بدرەوشێنێتەوە،

 وبيرى خاس

 پاداشتى باش بە كردەوەكانمان بگەيەنێت.((

و نيزيك بونەوە لەئاهورامەزدا، بيركردنەوەى لەم بەندەدا، زەردەشت، بۆ گەيشتنە )پوختەيى(
و گەشەپێدانى و دەرونى بە خاسترين ئامرازى ِرێنمايى دەزانێت. پەروەردەكردنقول

و زيك دەكاتەوە، چونكو هۆشو بايەخدان بەرۆح، مرۆڤ لەئاهورامەزدا نيبيركردنەوەى قول
و چەپەڵی ئەندێشە پرشنگێك لەروناكى بآ پايانى ئاهورامەزدان. کاتێ دەرونى ئادەميزاد لەخراپى

 خاوێن بۆوە، ئەوسا دەگاتە دوا ئارەزووى خۆى كە بريتيە لەنيزيك بونەوە لەئافەريدەگار.

و بيكەينە چراو هەلێبژێرينزەردەشت، ئامۆژگاريمان دەكا كە گەوهەرى پاكى ياخود سپەنتامينو 
و پەشيمانى نەبين، هەروەها رێنماى رێگەى ژيانمان بۆئەوەى هەرگيز گيرۆدەى هەلێدێر
و پاكى بێت. و دروستىو راستىئارەزوى ئەوەيە كە، ئادەميزاد بەتێكِرايى ژيانيان پِر لەخۆشى

و دڵو دەرونيان شێتو خزمەتكردن راكێو تواناى معنوى )وەخشتەرا( هەموو خەڵک بۆ كارهێز
 و )پوختەيى(.و دلۆڤانى بێت، بۆئەوەى بەرخورداربن لەبەختەوەرىپِر لەتيشكى رووناكى باوەرِ 

  

 1بەندى 44هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،



 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم راستييەم بۆ ئاشكرابكە،

 چۆن ئەويندارانت

 و ستايشتت بكەن؟تۆ بناسن

 كەى ِرێنمايى

 كەيت؟دۆستێكى وەك من دە

 وكەى لەبەر تيشكى راستى )ئاشا( دڵخواز

 ياريدەم دەدەيت،

 تا ئەندێشەى خاسمان )وەهومەن( بۆ بێت؟((

لەم بەشە لەگاتاكاندا، زەردەشت بڕی پرسيارى جۆراوجۆرى كردووە، پاش بيركردنەوەيەكى 
و كاو ژير دەدانا ىقوأل، وەاڵمەكانى بۆ ِرونبۆتەوە. پرسيارەكانى ئاراستەى ئاهورامەزدا

 داواكارە ڵی كە ِراستى بۆ ئاشكرا بكات.

و لەدەرونى لێرەدا دەبێ ئەوە بزانين كە زەردەشت، چۆتە ناخى بيركردنەوەيەكى يەكجار قول
 و وەاڵم دەكات.و چاوەِرێى ئيلهامونيازە لەتەك ئاهورامەزداخۆيدا خەريكى راز

و چلۆن بتوانن ئافەريدەگار بناسنسەرەتا پرسيارى ئەوە دەكا، ئەويندارانى راستەقينەى راستى 
 ستايشتى بكەن.

و دۆستى ئاهورامەزدا دەزانێ، شايانى باس لەم بەندەدا ئەوەيە كە، زەردەشت خۆى بە ئەويندار
و و بيپەرستێت نەك بە تۆپزىودەيەوێت وەك هاوەلێێكى بەئەمەك ستايشتى ئاهورامەزدا بكات

 و لەرزەوە.لەروى ترس

و دروستى لەپاشان، زەردەشت ئارەزوو دەكا كە هەموو خەڵک لەژێر سايەى راستى
و خەآلتى ئاهورامەزدا، دڵو دەرونيان هەميشە رۆشەن بێت بەهۆى بەرخورداربن لەميهرەبانى
 بيركردنەوەيەكى پاكو قوأل..

  



 2بەندى  44هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم راستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 سەرچاوەو سەرەتاى خاسترين شێوەى ژيان چييە؟

 و تێدەكۆشآ بۆى،وكەسێك كە عەودالێتى

 چ پاداشتێك وەرواڵخدەگرێ؟

 وئەو كەسەى هەلێبژاردەى هەموو خەڵکە

 چلۆن لەژێر سايەى ِراستيدا،

 و چارەسازى ژيان،بە پاكى، دۆست

 دەبێ؟(( وپارێزگارى هەموو كارە معنوى يەكان

و لەم بەندەشدا، ديسانەوە زەردەشت بەردەوامە لەسەر پرسياركردن. دەربارەى سەرەتا
 سەرچاوەى خاسترين شێوەو جۆرى ژيان دەپرسيت، وچلۆنايەتى وەدەست هێنانى دەوێت.

پاشان، خۆى وەاڵم دەداتەوەو دەبێژێ: ئەو كەسەى كە عەوداڵی ئەو جۆرە ژيانەيە، وتێدەكۆشآ 
 انى، بێگومان پاداشتى خۆى وەردەگرێت.بۆ وەدەستهێن

و اليەنگرانى نيزيكى زەردەشت، ئەم بەندەى تەواو كۆتايى ئەم بەندە لەوە دەچآ كە يەكـآ لەيار
 كردبآ.

  

 3بەندى  44هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،



 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 كـآ لەسەرەتاوە

 ؟و سەرچاوەى ِراستى بووداهێنەر

 و هەسارەكانىكـآ، خۆر

 و خوالنەوە كردووە؟فێرى گەردەش

 كـآيە كە بەهۆى ئەوەوە،

 و هەندێ جار كز دەبێ؟وپرِ مانگ، بڕی جار خرِ 

 ئەى مەزدا،

 و شتى ديكەش بزانم.((دەمەوێت ئەم شتانە

و و نهێنيەكانى ئافراندن، خوالنەوەى هەسارەكان، ومانگزەردەشت، لەم بەندەدا دەيەوێت لەراز
خۆر ئاگاداربێت. گەرەكێتى بزانێت كـآيە يا چ هێزێكە كە ئەم تەكوزيەى داوە بە كەشكەآلن، 

وەيانەى داِرشتووە؟ مانگ بڕی جار و هۆشى خۆيەوە هێڵی ئەم جوآلنەچ كەسێكە بەهۆى ئەقل
 و الوازدەبێ،و هەندێ جاريش كزوپرِ خرِ 

ووزەيەى كە كۆنتِرۆڵی ئەم هەموو روداوانە دەكات وزەردەشت، دەيەوێت بزانێت ئەو هێز
 و كێيە، دەيەوێت هەموو راستيەكان دەربارەى )بون( بزانێت.چييە

  

 4بەندى 44هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرابكە،

 يە ئەو كەسەى،كێ

 و لەسەرەوە ئاسمانى بەبێ نشێوىلەخوارەوە زەوى



 ِراگرتووە؟

 چ كەسێكە

 و گژوگياى ئافراندووە؟ئاو

 كـآيە ئەو كەسەى

 تيژِرەوى بە)با( و)هەور( داوە؟

 وئەى مەزدا، كـآيە ئەوكەسەى

 ئەندێشەى خاسى هێناوەتە ئارا؟((

و ئەم بەندەش، تەواوكەرەوەى بەندى پێشووە، زەردەشت، بەردەوامە لەسەر پرياركردن
و نهێنيەكانى، دەيەوێت هەموو شتێك بزانێت. كـآيە ئەم هەسارانەى بيركردنەوە دەربارەى جيهان

بەم شێوەيە ِراگرتووە، چ هێزێكە كە زەوى لەخوارەوەو ئاسمانى لەسەرەوە ِراگرتووە بآ ئەوەى 
و تواناى داوە بە )با( بەم شێوەيە و ِروەك چلۆن هاتونەتە ئارا، كـآ هێزشێوى بروات. ئاوبەرەو ن

 هەلێكاو هەور ئاوەها تيژِرەوبێت؟ كـآ بيرى خاسى هێناوەتە ئارا؟

  

 5بەندى  44هات

 ))ئەى مەزادا ئاهورا

 پرسيارت لێدەكەم

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 كام پيشەگەرى كارامە،

 تاريكى دەخولقێنێت؟و روناهى

 و هۆشيارى دەهێنێتە ئارا؟خەو

 كـآيە ئەو كەسەى،

 و شەوى وەدەيهێنا؟و نيوەڕۆبەيان



 كـێ داوا لەدانا دەكا

 پێويستيەكانى سەرشانى ئەنجام بدات؟((

  

و ئاشكرايە كە پێويستى بە شيكردنەوە ئەم بەندەش، هەروەك بەندەكانى پێشووە، ئەوەندە رۆشەن
 نييە.

  

 6بەندى  44هات

 ))ئەى مەزدا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 و فێرى دەبم،ئايا ئەو شتانەى دەيبێژم

 بەِراستى گشتيان دروستن؟

 و كردەوەوە،كارئايا پاكى )ئارمەئيتى(، بەهۆى 

 ِراستى، پتر دەكات؟

 ولەبەر تيشكى بيرى خاس،

 شاليارى تۆ، ئاشكرا دەكا؟

 ئەى مەزدا،

 بۆ كـآ

 و شادى بەخشەت دروست كردووە؟((ئەم جيهانە پِر لەپيتو بەرەكەت

لەم بەندەدا، زەردەشت، بڕی پرسيارى كردووە كە لەنێو پرسيارەكاندا وەاڵمەكانيشى ِرەچاو 
و لەژێرسايەى كارى خاسدا، و باوەِر بەخواێنە: دەفەرموێت: ئايا بەهۆى ئەوينوكردووە، بۆ



و دروستى پتر دەبێت؟ گومانى تێدا نييە كاتێك مرۆ باوەِرى تەواوسەنگى بە ئافەريدەگار راستى
و ئەمانەت رەچاوبكات، ئەوكاتە و پاكىو كارەكانيدا، راستىهەبێت، ولەهەموو هەڵسوكەوت

ى ناروات. هەروەها بيرى رو ِرياكاو درۆو كەس وەدوى خراپەپتر دەبێ و دروستىراستى
و معنوى لەمرۆ و خراپە، هێزو تواناى يەزدانىو كينەو خاس كە دوربێت لەئەندێشەى بوغزپاك

 پتر دەكات.

و شادى بەخشەت بۆ ئافراندوين و جوانىلەكۆتاييدا دەبێژێ: ئەم جيهانە پِر لەپيتو بەرەكەت
 و بەختيارى تيايدا بژين.بگرين، وبەخۆشىرو نيعمەتەكانى وەسوود لەهەموو خۆشىبۆئەوەى 

  

 7بەندى  44هات

 ))ئەى ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە، 

 چ كەسێك،

 و تواناى معنوى )خەشترا( لەتەك پاكيدا )ئارمەئيتى( ئافراند؟هێز

 چ كەسێك بەداناييەوە

 خۆشەويستى منداڵی خستە دڵی بابەوە؟

 ئەز، هەميشە تێدەكۆشم، ئەى مەزدا،

 و بە بيرى پاكەوە،بەم پرسيارانە

 تۆ بە ئافەريدەگارى هەموو )بوون(بزانم.((

لەم بەندەدا، زەردەشت پاش ئەوەى هەندێ پرسيارى ديكە دەكات، دەفەرموێت: كە بەهۆى ئەم 
و ِروون بووە كە، ئاهورامەزداى داناو و بە بيرى پاكو هۆشى تەواوەوە بۆم رۆشەنپرسيارانە

شێكى تەواوسەنگەوە، خۆشەويستى و هۆژير، ئافەريدەگارى هەموو شتێكە، ئەوە بە دانايى
 كو فەرزەندى خستۆتە نێودڵی يەكدى. ئەوە هۆى هەستو سۆزى مرۆڤايەتى.وبا



  

 8بەندى  44هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 بۆئەوەى بتوانم بير لەئامۆژگارييەكانت بكەمەوە،

 ئەى مەزدا،

 وە )وەهومەن(،گەرەكمە بەهۆى بيرى خاسە

 هەست بە ئامۆژگارييەكانت بكەم.

 چلۆن لەژێر سايەى راستيدا )ئاشا(،

 دەگەمە ژيانێكى پوختە،

 ويژدان؟((وو ئاسودەيى ِرەوانوبەرخوردار دەبم لەشادى

زەردەشت، بۆئەوەى بتوانێت ئەركى سەرشانى خۆى كە بريتى بو لە ِرێنمايى كردنى خەڵک، 
و تەنيا ايە ماوەى دە ساڵێك، بە تەنيايى لەگۆشەيەكدا خەلێوەت بكابە خاسى ئەنجام بدات، دەبو

خەريكى بيركردنەوەبێت، بير لەو گيروگرفتانە بكاتەوە كە خەڵکى دوچارى بون، ورێگەى 
 چارەسەركردنيان بدۆزێتەوە.

بڕی جار، دەچووە بيركردنەوەيەكى يەكجار قوأل، ئەوسا ئيلهامى بۆ دەهات، بيرى بە تيشكى 
 ۆشەن دەبۆوەو نهێنيەكانى بوونى بۆ ئاشكرا دەبوو.زانست ر

لەم بەندەدا، ئەوە دەبينين كە، زەردەشت بير لەو شتانە دەكاتەوە كە بۆى ئيلهام بووە، داوا 
لەئاهورامەزداى خواى داناو ژير دەكات، بەهۆى بيرى پاكەوە )وەهومەن( بتوانێت ئەو 

و هەستو باوەِرى پێبكات، بۆئەوەى بەخەڵکى ـئامۆژگارييانەى كە پێى ئيلهام دەبێ، هەڵيسەنگێنێ
 و پاكييەوە پوختە بێت.ِرابگەيەنێت. داوا دەكا كە بەهۆى راستى



و رەوانى لەكۆتايى ئەم بەندەدا، پرسيار دەكا چلۆن دەتوانآ، ودەبێ چ بكات بۆئەوەى رۆح
 و ئارامى.و ئاسايشبەرخوردابێت لەشادى

سيارە، هەر لەم بەندەدا، خۆى وەاڵمى داوەتەوەو دەبێژێ: ئەوەى شايانى باسە بۆ وەاڵمى ئەم پر
و هەستكردن بە ئامۆژگارييەكانى ئاهورامەزدا، هەروەها بەهۆى لەژێر سايەى بيرى خاس

و ئارامى و بەختيارىويژدان، مرۆ هەست بە شادىو بەرخوردارى لەپوختەيىو راستىپاكى
 دەكات.

  

 9بەندى  44هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 چۆن زاتى خۆم بۆ خزمەتگوزارى خەڵک،

 دەربەست پێشكەشى تۆ بكەم؟

 تا بەو هۆيەوە،

 وبەهۆى ئەو زانيارييەى كە لەسايەى شاليارى تۆوە فێرى دەبم،

 وهەروەها بەهۆى توانايى معنوى،

 و بيرى خاسەوە،وِراستى

 ارەگاى تۆ ِرآ بگرمەبەر.((بەرەو ب

و ئامۆژگارييەكانى يەزدان، فێرمان دەكا كە چلۆن لەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژى: فەرمان
و خزمەتكردنى خەڵک، درێغى لەهيچ شتێك نەكەين، لەپێناوى ئەنجامدانى ئەركى سەرشانمان

ى خۆى فيداى بە گيانى خۆمانى بۆ بەخت بكەين، هەروەكو چۆن ئەم پەيامبەرە مەزنەمان، گيان
 و ِرێنمايى كردنى خەڵک كرد.ئەنجام گەياندنى پەيامەكەى



و دەبێژێ چلۆن زاتى خۆى لەپێناوى خزمەتكردنى كاتێك كە زەردەشت، ئەم پرسيارە دەكا
خەڵک پێشكەش بە ئاهورامەزدا بكات، مەبەستى ئەوەيە كە بێژێت ئەو كەسەى كە رێبازى 

و وژيدانوو پەنايەك كە بەخواى هەيە، هەموو زاتى خۆىراستى دەگريتە بەر، بەهەموو باوەرِ 
بوونى خۆى، لەپێناوى خزمەتكردنى خەڵک بەكاردێنێت، بۆئەوەى لەبارەگاى خوا نيزيك 
بێتەوە. لەكۆتاييدا دەبێژێ: كەسێك كە عەوداڵی گەيشتنە الى ئاهورامەزدايە، كەسێك كە هەموو 

قينەى خۆيەتى، واتە گەيشتنە الى ئافەريدەگار، و هۆشى گەيشتنە الى تەنيا ئەوينى راستەبير
واتە و خۆشەويستى، لەتەك وەخشتەرالەئاكامدا، بە پرشنگى روناكى ئاشا، واتە ِراستى

 و مەلێبەندى بەهەشتى بەرين دەبێ.خزمەتكردنى خەڵک، جێگە

  

 10بەندى  44هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم راستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 ئاينى تۆ چييە؟

 كە بۆ هەموو خەڵک خاسترينە،

 وهاوِرآ لەتەك راستيدا )ئاشا(،

 جيهان بەرەو پێشەوە دەبێت،

 ولەژێر سايەى پاكيدا )ئارمەئيتى(،

 كارەكانمان ِروو بە راستى ِرێنمايى دەكا؟

 و هۆشى خۆمەوە،ويستو ئارەزووئەز بە

 تۆ((.و ئاينى ِروودەكەمە تۆ

 لەم بەندەدا، چوار خاڵی گرنگ ِرەچاو كراوە:



و يەکەميان ئەوەيە كە زەردەشت، ئارەزوو دەكا، ئەو شتانەى كە بۆ هەموو خەڵک باشترينە
مايەى بەختەوەرييانە، لەاليەن ئاهورامەزداوە بە شێوەى ئيلهام بێتە بيريەوە بۆئەوەى بتوانێت 

 بەو هۆيەوە بەختيارى بۆ خەڵک دابين بكات.

يە، ئاينێكە كە لەتەك ياساى سروشتيدا و پاكو ئاينى زەردەشت، ئاينى راستىدوهەم باوەرِ 
و و هاوِرآيە، وپەيڕەوى كردن لەم ئاينە، هەموو جيهانى )بوون( بەرەو پێشكەوتنهاوجوت

 ئاوەدانى دەبێت.

و و ستەمو پەنابردنە بەرى، خەڵک لەگومِرايىو رووناكى باوەِر بە ئاهورامەزداسێهەم، پرشنگ
و و دروستى دەيانبات. سەرچاوەى گشت چارە رەشىبێدادى، دور دەخاتەوە، وبەرەو راستى

و خۆ بەزل و هەروەها فيزو بەدبەختيەكانى مرۆڤ، لەبآ باوەِرى بەخواى داناو ژيروێرانىماأل
زانينێتى.كەوايە، دەبێ داوا لەخوا بكەين كە هەميشە تيشكى رووناكى باوەِر لەدڵی يەكە يەکەمان 

 پە نەبين.و خراهەلێگيرسێت بۆئەوەى دوچارى فيز

و گرنگترينيان ئەوەيە كە: ئارەزوو ئاواتى هەموو مرۆڤێك ئەوەيە كە بگاتە الى چوارهەميان
و چۆنيەتى ئەوينى راستەقينەى خۆى كە بريتيە لەديدارى ئافەريدەگارى داناو ژير: ئەم ديدارە
ويستو ، بەگەيشتنە الى، چەندين جار زەردەشت لەگاتاكاندا باسى لێكردووە، لێرەشدا دەفەرموێت

و روى و هۆشيارييەكەوە، ئاينى ئاهورامەزدا پەسەند دەكەمو بەهەموو هۆشئارەزووى خۆم
 تێدەكەم.

هەروەكو لەمەوبەر گوتمان، بەگوێرەی ئامۆژگارييەكانى زەردەشت، پرشنگى رووناكى 
م و مێشكى هەموو مرۆڤێكدا بە )ئەمانەت( دانراوە، ئەتەواوسەنگى يەزدانى لەنێو دڵودەرون
و و پوختەيى مان دەبێت، تا دەمانگەيەنێـتە كۆشكو پاكىپرشنگانە هەميشە بەرەو پێشكەوتن

 سەراى ئافەريدەگار.

  

 44هات

 11بەندى 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم، 

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،



 و باوەِر بەخواو ميهرەبانى )ئارمەئيتى(،چلۆن پاكێتى

 و رەوشى تۆ فێربوون؟رونى ئەو کەسانەى كە رآدەچێتە نێو دڵو دە

 ئەز، بۆ ئەم كارە

 يەکەمين كەسێكم كە لەاليەن تۆوە هەلێبژێراوم،

 و ئەوانى ديكە بە نەيار دەزانم.((كەواتە، پەيڕەوانى تۆ بە يار

و پاكو ِراستگۆن، لەم بەندەدا، ئەوەمان پآ دەبێژێ كە، ئەوانەى پەيڕەوى ئاينى راستين، ميهرەبان
و ميهرەبانى رەفتار دەكەن. ئەمە دەبێـتە هۆى ئەوەى كە پەيڕەوانى لەتەك هەمواندا بە نەرمى

 و ئامۆژگارييان بكەن.ئەم ئاينە خاستر بتوانن بچنە نێو دڵو دەرونى خەڵک

زەردەشت لێرەدا، واپێشان دەدا كە يەکەمين كەسێكە لەاليەن ئاهورامەزداوە هەلێبژێردراوە بۆ 
 ەوەى رێگەى راستى پێشان خەڵک بدات.رابەرايەتى، بۆئ

و ئامۆژگاريەكانى ئاهورامەزداى داناو لەكۆتاييدا دەبێژێ: ئەوانەى كە گوێ بيستى فەرمان
و ياوەرى خۆى دەناسآ، و بە يارو پەيڕەوى لەئاينى يەکتاپەرستی دەكەن، خۆشى دەوێنژيرن

 دەناسێت. وئەوانەشى كە سەرپێچى لەم ئامۆژگاريانە دەكەن، بە نەياريان

  

 12بەندى  44هات 

 ))ئەى ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 لەنێو ئەوانەى بۆيان دەئاخافم،

 و كـآ درۆزنە؟كـآ ِراستكردارە

 وئەز، ِرووبكەمە چ كەسێك؟

 ئەو كەسەى كە خراپەى لەتەكا كراوە.



 يا ئەو كەسەى خۆى لەخۆيدا، بەدكارە؟

 وچلۆن ئەو درۆزنەى

 كە لەتەك ئەو هەموو بەخشينانەى تۆ، لەتەك مندا

 ملمالنێ دەكا، بە بير خراپى نەزانم؟((

لەِروانگەى ئەم پرسيارانەدا، وا دەردەكەوێت كەزەردەشت دوچارى دوو دڵی بوبێت، چونكو 
م كە عەوداڵی ِراستين، ياخود ِرووبكەمە دەفەرموێت: ئايا داواى هاريكارى لەوانە بكە

و خراپەكاران بكەم، ياخود کەسانێك كە و خراپە؟ ئايا ئامۆژگارى درۆزنانهەوادارانى درۆ
و و لەاليەن خراپەكارانەوە دوچارى ئەشكەنجەو راستى، رەنج دەبەنوتەی ِرەوابەهۆى گوتنى

و بەخشينەى ئافەريدەگار كە لەتەك ئەوانەى ئەم هەموو خەآلت ارەوئازار دەبن؟ ئايا سزا
و و درۆو بە هيچى نازانن، خراپەو هەستى پێدەكەن، بەچاوى سووكايەتيى تێى دەروانندەبينن

و بە خراپيان نەزانم؟ ياخود دەبێ تا ئەو شوێنەى بۆم تاوان دأل رەشى كردون، دۆست بم
 گادارى خەڵکى بكەم كە دوركەونەوە ڵيان.و ئادەكرێت، دوربم لەم جۆرە کەسانە

  

 13بەندى  44هات 

 ))ئەى ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 و دوورى بخەينەوە؟چلۆن خۆمان لەدرۆ دوور ِرابگرين

 وچۆن چۆنى،

 لەو کەسانەى كەسەركێشن،

 وتێناكۆشن بۆ پەيڕەوى كردن لەراستى

 بكەوينەوە؟(( وبيرى خاس ناكەنەوە، دوور



دوا بەدواى ئەوەى كە زەردەشت، لەبەندى پێشوودا، ئەوپرسيارانەى كرد كە ِروى ئاخافتنى 
 بكاتە كام يەك لەو دوو دەستەيە، راستكرداران ياخود خراپەكاران.

و ِريا لەخۆى و فريولێرەدا زۆر بەِراشكاوى دەفەرموێت، مرۆ دەبێ تێبكۆشێت تا مۆتەكەى درۆ
 دووربخاتەوە.

 و خراپەكاران.وورە پەرێز بێت لەبآ باوەِراند

 ئەوەى لەم بەندەدا دەستگيرمان دەبێ ئەوەيە كە:

و هەميشە عەوداڵی دەبێ درۆ )كە سەرچاوەى هەموو خراپەكارانە( لەخۆمان دوور بخەينەوە
و دروستى بين، خۆمان لەبآ باوەِران دووربخەينەوە، تا ئەو شوێنەى دەتوانين دوورە راستى
و بين لەو کەسانەى بير خراپن، نايانەوێت هەنگاوێك هەلێنێن بۆ پێشخستنى كۆمەأل پەرێز

 خۆشيان.

و ئامۆژگارى و خراپەكارانزەردەشت، لێرەدا دژايەتى خۆى دەردەبڕێ بەرامبەر دل رەشان
 خەڵک دەكا كە ڵيان دوور بكەونەوە.

  

 14بەندى 44هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 چۆن چۆنى درۆ بسپێرينە دەست راستى؟

 و پيرۆزەكانت،و ئامۆژگاريە هۆشمەندتا بەهۆى پەيام

 پاك ببنەوە،

 ولەم رێگەيەوە

 درۆزنان دوچارى نوشوستى بن،

 و ئازاريان بنبِربێت.((وفريو



وو خەڵک داوە كە، سەركەوتن بۆ راستيە لەم بەندەدا، زەردەشت زۆر بەجوانى مژدەى بە هەم
 بەسەر درۆدا، ِرەوا بەسەر ناِرەوا، خاسى بەسەر خراپى.

و خراپەى و رياو هەموو جيهان لەفريوپرسيار ئەوەيە، چلۆن دەتوانرآ بەسەر درۆدا زاڵ بين
و و بەدكاران پاك بكەينەوە، لەوەاڵمدا خۆى دەفەرموێت: پەيڕەوى لەئامۆژگارىدرۆزنان

و و خراپەكارى درۆزنان بآ بايەخ بكات، رۆحو كينەمانەكانى ئاهورامەزدا دەتوانێت رقفەر
و دروستى يان و بەدكرداران خاوێن بكاتەوە، وبەرەو راستىرەوانى چەپەڵی خراپەكاران

 بەرێت.

وانەيەكى يەكجار پيرۆزە كە هەموو خەڵک فێردەكا چ بكەن، هيوايەكە بۆ ئادەميزاد، كە ئەمە
و و بەديدێكى رۆشەنەوە بِرواننە پاشەرۆژ، دەست لەكارو ناخۆشيدا ِرەشبين نەبنى تەنگانەلەكات

 كۆشش هەلێنەگرن، وبزانن كە لەئاكامدا چاکە بەسەر خراپە دا زاڵ دەبێت.

و ئەوەى لێرەدا دەردەكەوێت، ئەوەيە بە شێوەيەكى ِراشكاو ئاشكرا بووە كە، لەئاكامدا درۆزنان
ى ئامۆژگارييەكانى زەردەشتەوە، پەشيمان دەبنەوەو پەيڕەوى لێدەكەن، بير خراپان، بەهۆ
و و دروستى، وپاكى دەكەنە پيشەيان. واتە دەست لەبيرى خراپ هەلێدەگرنِروودەكەنە راستى

 ڵی دوور دەكەونەوە.

  

 15بەندى  44هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم راستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 لەبەر ئەوەى تۆ دەتوانى لەژێرسايەى راستيدا،

 پشتوپەناى ِراستكرداران بيت،

 ئايا، كاتێك كە دوو دەستەى ناساز بە يەكدەگەن،

 بەگوێرەى ئەو ياسايەى داتِرشتووە،

 و لەكوآ،بەكام يەك لەو دوو دەستەيە



 سەركەوتن دەبەخشيت؟((

و استيەوە، واتە ياساى سروشتىزەردەشت، داوا لەئاهورامەزداى توانا دەكات كە بەهۆى ر
و وستەمى درۆزنانو پاكى، پارێزگارى لەراستكرداران بكات كە دەستى جەورراستى

 خراپەكاران نەتوانآ ئازاريان پآ بگەيەنێت.

هەروەها دەپرسآ، كاتێك كە دوو دەستە يا دوو سوپاى دژ بەيەك، بەرامبەر يەكدى ِرادەوێستێن 
و راستگۆيان(، كام يەك و خراپە بەرامبەر دەستەى خواپەرستان)يانى دەستەى هەوادارانى درۆ

 لەم دوو دەستەيە، بەگوێرەی ياساى يەزدانى، سەردەكەون؟

وەاڵمى ئەم پرسيارە لەبەندى پێشودا دراوەتەوە.دەبينين كە لەئاكامدا راستى بەسەر درۆدا 
 سەردەكەوێـت.

و ئەوەيە كە، هەر زەردەشتيەك پێويستە لەسەرى هەميشە لەتەك هێز ەئەوەى لێرەدا شايانى باس
و ئەو ئارەزووە دەرونيانەى كە تواناى ئەهريمەنى لەملمالنێ دابێت، هەواو هەوەس

سەرچاوەكانيان لەبيركردنەوەى خراپەوەيە، لەخۆى دوورخاتەوە، وخۆى نەسپێرێتە دەست 
 و خراپەكاران.بيرى خراپ

و و خواپەرستانو خراپى هەميشەييە، بەآلم لەئاكامدا سەركەوتن بۆ خاسانملمالنێى نێوان خاسى
 دروستكردارانە.

  

 16بەندى  44هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 م،پرسيارت لێدەكە

 ئەم راستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 ئەو كەسەى بەهۆى ئامۆژگارييەكانت

 سەردەكەوێـت،

 ودەبێـتە پشتوپەناى خەڵک، كــآيە؟

 ئەو رابەرە داناو چارەسازى ژيانەم پآ بناسێنە،



 و بيرى خاس)وەهومەن(و)سروش(

 و هەر كەسێك كە خۆت دەخوازيت،بەو كەسە

 ببەخشە.((

، 134ێبى )گات ها، سرودهاى زردشت(، بەرگى دوهەم ل موبد فيروز ئازەرگوشاسب لەكت
 دەربارەى ئەم بەندە دەبێژێ:

لەوە دەچآ كەسێكى ديكە )جگە لەزەردەشت(، ولەوانەيە يەكـآ لەقوتابيەكانى زەردەشت، ئەم 
سرودەى بێژابێت، چونكو زەردەشت لەم بەندەدا هەروەك )الشخص الپالپ الغائب( ناوبراوە. 

و دەبێـتە لەژێرسايەى ئامۆژگارييەكانى ئاهورامەزدا سەردەكەوێـت وێنە، ئەو كەسەىبۆ
و رێنماييان دەكات، جگە لەزەردەشت كەسێكى ديكە نيە. هەروەها، زەردەشت پشتوپەناى خەڵک

 و داناو چارەسازى ژيان دەزانێت.بە رابەر

واتە لەكۆتاييدا، دوبارە دەبێژێ كە زەردەشت بەهرە لەدووخەآلتى بەنرخى ئاهورايى، 
 و)وەهومەن( دەبێت.)سروش(

و بە ئەزمون، بەكورتى، زەردەشت لەم بەندەدا، وەك رابەرێكى ژير، چارەسازێكى ژيان
و فەرمانِرەوايەكى چاالك، كە فەرمانەكانى ويژدانى پاكو بێداروكەسێكى خاوەن بيرى خاس

و ادەميزاد لەفرە لەگرفتارئاهورا ئەنجام دەدا، ناسێنراوە، كەسێك كە ئامۆژگارييەكانى دەتوانێت ئ
 چەرمەسەرييەكانى ژيان رزگاربكات.

لەكۆتايى ئەم بەندەدا، بێژەر لەخوا دەخوازێت كە: هەركەسێك كە كۆشش دەكا بۆ پێشخستنى 
و و سروشو ياوەرى خۆى بزانێتو دروستى دەبێ، بە يارکۆمەڵگا، وخەڵکى بەرەو راستى

 )وەهومەن(ى پآ ببەخشێت.

  

 17بەندى  44هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە، 

 چلۆن بەهۆى ِرێنمايى تۆوە،



 و دەگەمە خزمەتت؟ئاواتم دێـتەدى

 وتەكانم جێگەى خۆيان لەنێو دڵی خەڵک دەكەنەوە،كەى

 تا بەو پەيامەى كە لەسەرچاوەى ِراستييەوە هەلێدەقولێێت،

 خەڵک،

 و نەمرێتى ِرێنمايى بكەم.((و بێخەوشێتىبەرەو پاكى

ئەم بەندەش، دوبارە دەربارەى دوا ئاواتى زەردەشت دەدوآ كە بريتيە لە، گەيشتنە ئامانج، واتە 
ەشت، تەنيا ئاواتى ئەوە نيە و يەكبون لەتەكيادا. زەردگەيشتنە الى ئەوينى راستەقينەى خۆى

و بآ خۆى بگاتە ئامانجەكەى، بەڵکو دەيەوێت كە هەموو خەڵک رێگەى گەيشتنە پلەى پوختەيى
كەمايەسى بپێون، وهەموان بگەنە ئەو ئامانجە پيرۆزە. زەردەشت دەبێژێ: تێدەكۆشم بە هەموو 

ەوە هەلێقوآلوە بە هەموو وتەی خاس، ئەو پەيامە ئاسمانيەى كە لەسەرچاوەى راستيتوانامەوە بە
و و ئەو پەيامە بكەنە سەر لەوحەى ژيانيانخەڵکى ِرابگەيەنم، بۆئەوەى پەيڕەوى لەراستى بكەن

و نەمريتى هەنگاو هەلێبێنن. ئەوەى لەم بەندەدا، زێتر ئاشكرايە ئەوەيە و كەمالبەرەو پوختەيى
بريتيە لە گەيشتنە الى خوا. كە زەردەشت، دەخوازێت هەموو خەڵک بگەنە ئەو بەختەوەريە كە 

و نيشانە بۆ ئەم كارەش هەروەكو لەمەوبەر گوتمان تەنيا لەرێگەى پەروەردەكردنى ئەو دياردە
 و بەس.خاسانەيە

  

 18بەندى  44هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم،

 ئەم ِراستيەم بۆ ئاشكرا بكە،

 چلۆن لەژێرسايەى ِراستيدا،

 ەخشى كەئەو پاداشتەم پآ دەب

 31و دەرونيمو هێزى دەر)دە( هەست

 و درەخشانتر بێت؟و بەهێزترزێتر
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 و نەمرێتى بگەم،تا لەتەك ئەوانەدا، لەپوختەيى

 وپێشكەش بە خەڵکيان بكەم.((

يە لەبەهرەمەندبون لەهێزى بيركردنەوەيەكى پاداشتێك كە زەردەشت لەم بەندەدا دەيخوازآ، بريت
و بۆچونێكى پێويست بۆئەوەى هەر )دە( هەستەكان رابەرى بكات، هەروەها و ديدخاس

ويژدانى پاكو رۆشەن، لەئاكامدا، گەيشتنە رۆشنايى هەميشەيى كە بريتيە وبەهرەبردن لەراستى
 لەگەيشتنە الى خوا.

و رزگارى هەموو خەڵک ميشە، بير لەبەختەوەرىلەكۆتايى ئەم بەندەدا، زەردەشت وەك هە
و بەهۆى ئەندێشەى پاكەوە و نەمرێتىدەكات. هيواو ئاواتى ئەوەيە كە هەموو بگەنە پوختەيى

 و دڵو دەرونيان بەتيشكى رووناكى يەزدانى رۆشەن بێت.بەسەر هەواو هەوەسى خۆيان زاڵ بن

  

 19بەندى  44هات

 ))ئەى ئاهورا،

 پرسيارت لێدەكەم

 ەم راستيەم بۆ ئاشكرا بكە،ئ

 كاتێك كە نيازمەندێكى ِراستگۆ

 دەچێتە الى كەسێك،

 پاداشتى پێويستى ناداتەوە، يا وئەو كەسە، وەاڵم

 سزاو تاوانى ئەو كەسە چييە؟

 ئەز، ئاگادارم لەو سزايەى لەرۆژى پەسآلندا پێى دەگات.((

و ناِرەسەنى بڕی كەس كردووە. سزاى زەردەشت، لەم بەندەدا، زێتر ئاماژەى بۆ پيسكەيى
تايبەتييان بۆ دەخوازێ، چ لەم جيهانەداو چ لەرۆژى پەسالندا، پێويستە مرۆى توانا لەهەموو 

و كەمدەرامەتان بدەن، ئەوەى دانايە، دەبێ نەزانان فێربكات، بوارەكاندا، يارمەتى بآ توانايان
 ەى دەسەآلتدارە كۆمەكى بآ دەسەآلتان بكات.ئەو



 وانەيەى لەم بەندەدا فێرى دەبين، ئەوەيە كە:ئەم

و رو راستگۆ بدەين، ژێرباڵی ستەم لێكراوان بگريناپێويستە يارمەتى نيازمەندانى دروستكرد
 داكۆكيان لـآ بكەين.

  

 20بەندى  44هات

 ))ئەى مەزدا،

 ئەمەش دەپرسم،

 انن ببنە شاليارانى خاس؟چلۆن بەدكرداران دەتو

 ئەوانەى كە،

 32و )ئوسيخش(و )كاوى(بە ياريدەى )كەرپەن(

 و ئازار كردووە،جيهانيان پِر لەكينە

 و هاوار كردووە،وناڵەوخەڵکيان دوچارى ئاە

 وهەرگيز لەسەر رێگەى راست نەبوون،

 وەوڵيان نەداوە کۆمەڵگا ئاوەدان بكەنوه

 بەرەو پێشەوەى بەرن.((

لەم بەندەدا، زەردەشت باسى نەيارانى خۆى دەكا كە چلۆن کۆمەڵگايان ئالۆزكردووە، خەڵکيان 
 و ئەشكەنجە كردووە.گيرۆدەى ئازار

دەبێژێ: ئەو کەسانەى كە لەپێناوى گەيشتنە ئارەزووە چەپەڵەكانيان ئامادەن هەمو جۆرە 
و بآ بايەخە، و جوامێرى بەاليانەوە پوچخراپەكارييەك ئەنجام بدەن، ئەو کەسانەى كە پياوەتى

و چاوى ئەو کەسانەى گوێى خۆيان لەئاست ئەو پەيامە پيرۆزە كپ كردووە بۆئەوەى نەبيستن
خۆيان بۆ نەبينينى هەموو جۆرە راستيەك داخستووە، ئەو کەسانەى خۆيان خستۆتە نێو داوى 

و ئوسيخش(ەكان، كە لەنەيارە سەرسەختەكانى زەردەشتن، ئايا ئەو كەسە و كاوى)كەرپەن
ناپاكانە دەتوانن رۆژى لەرۆژان ببنە فەرمانِرەوايەكى پاكو دادپەروەر. ئايا رۆژآ دەبێ ئەمانە 
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و پێشخستنى و دروست، ولەژێر سايەى راستيدا تێبكۆشن بۆ ئاوەدانىبێنەسەر رێى راست
 و ئاسايش لەجيهاندا دابين بكەن.و خراپە، ئاشتى، خۆشەويستىو قينەقکۆمەڵگا، ولەبرى ر

زەردەشت، لەو باوەرەدا نيە كە ئەمانە بێنە سەر رێى راست، چونكو ئەم جۆرە نەيارانە 
 و ئاينى يەکتاپەرستی بكەن.برياريان داوە كە تا دوا هەناسەى ژينيان، دوژمنايەتى زەردەشت

  

 سروودى دەیەم

  

 1بەندى  45هات

 ))ئێستا بۆتان دەئاخافم،

 گوێم بۆ ِرابگرن،

 ئەى ئەو کەسانەى عەوداڵی بيستنن،

 و نيزيكەوە هاتون،وئەى ئەو کەسانەى لەِرێى دوور

 و لەيادى مەكەن،هەموو، ئەم قسانەم بە خاسى وەربگرن

 نەكا كونآ،

 ِرێنما خراپەكان،

 هەميسان ژيانتان لـآ چەواشە بكەن

 و بيرە خراپەكانيان،و خراپەكاران بەگوفتارودرۆزنەكان

 گومِراتان بكەنەوە.((

وا دەردەكەوێت، كە زەردەشت بۆ جەماوەرێكى زۆر قسە دەكات. خەڵکێك كە لەم بەندەدا
ستيدا ئەم بەندە، وتە پيرۆزەكانى. لەراوو نيزيكيەوە هاتون بۆ بيستنى ئامۆژگارىلەرێگەى دوور

و ئامۆژگارييان دەكات، زۆر بەندێكى ئيرشاديە كە ِراستەوخۆ لەتەك خەڵکدا قسە دەكا
و بە قسەيان بەِراشكاوى دەبێژێ، كە پێويستە لەسەريان دووربكەونەوە لەرێنما خراپەكان



خراپەكارى، و و جگە لەخراپەو گومِرايان دەكەننەكەن، چونكو ئەوانە تەنيا ژينيان لـآ تێكدەدەن
 هيچ كارێكى ديكەيان لـآ ناوەشێتەوە.

  

 2بەندى  45هات

 ))ئێستا دەربارەى دوو گەوهەر دەئاخافم،

 كە لەسەرەتاى ژياندا، بوون.

 لەو دوانە، گەوهەرى پاك بەوى ديكەى گووت:

 لەنێوان هەردووكماندا،

 و نەباوەِر،و ئامۆژگارى، نە هۆشنە ئەندێشە

 و نە رەوانمان،ويژدانو نەو نەكردارنە گوفتار

 و سازگار نين.((پێكەوە هاوجووت

و داواى دوا بەدواى بەندى پێشو، كە زەردەشت ِراستەوخۆ خەريكى ئاخافتن بوو بۆ خەڵک
لێدەكردن كە دوور بكەونەوە لەِرێنما خراپەكان، لەم بەندەدا، دەربارەى دوو گەوهەرى هاواأل 

 و( دەدوێت.و )ئەنگرەمينواتە، )سپەنتامينو(دوانە

و هەتاهەتايە ئەم دوو گەوهەرە، ياخود ئەم دوو هێزە دژ بە يەكە، هەر لەسەرەتاى ژياندا، بوون
 لەتەك بووندا دەمێنن.

و ناشيرينى، و خراپە، جوانىئەم دوو هێزە يا گەوهەرە، لەرووى ئاكارى يەوە، بريتين لەچاکە
 و شەون.و )موجب(ن، رۆژلەرووى سروشتيەوە وەك )سالب(

واتە فەلسەفەى )چدين( ياخود زەردەشت لەم بەندەدا، دەربارەى بەهێزترين فەلسەفەى خۆى
 و دەبێژێ:و خراپە دەدوێتچاکە

و لەتەك ئەم دوو هێزە دژ بەيەكە، هەر لەو ساتەى كە )بوون( هاتۆتە ئارا، ئەمانيش بوون
وە دژ بە يەكترن. وەلـآ و ملزوم(ى يەكدين، بەآلم لەهەموو ِرويەكەبووندا دەمێننەوەو )الزم

 و ناچەرخێت.و پێشكەوتن بەبێ بوونى ئەم دووانە مەحاڵەژيان



و و خراپ( لەهەموو بوارێكدا دژ بە يەكدينزەردەشت دەبێژێ: ئەم دوو گەوهەرە )خاس
 هەرگيز پێكەوە دانويان لەمەنجەلێێكدا ناكوڵی.

  

 3بەندى  45هات

 ))ئێستا بۆتان دەئاخافم،

 دەربارەى ئەو شتەى مەزدا ئاهوراى دانا،

 لەبارەى ئوسولى شێوەى ژيان پێى ِراگەياندوم،

 هەركەسێك، ئەم پەيامە ئەندێشمەندانە،

 كە بەو شێوەيەى ئەز وەرمگرتووەو دەيبێژم،

 بەكارنەهێنێت، لەئاكامدا ژيانى

 و ئەفسوس دەبێت((و پِر لە رەنجمايەپوچ

و خراپ، واتە پاش ئەوەى لەبەندى پێشودا، باسى جياوازى نێوان دوو گەوهەرى خاس
و و ئەنگرەمينو، كرا، لەم بەندەدا زەردەشت باسى شێوەى ژيان بۆ خەڵک دەكاتسپەنتامينو
 دەبێژێ:

و بۆ ئێوەى ى ئاهورا فێربوومو فەرمانە پيرۆزەكانئەو شتانەى كە لەروانگەى ئامۆژگارى
و لەژيانتاندا بەكارى بهێنن، بۆئەوەى و بەدڵو بەگيان پەيڕەوى لێبكەندەبێژم، گوێ بيستى بن
و لەپەسالندا رزگاربن. بەآلم ئەگەر گوێ رايەلى ئەم ئامۆژگارييانە لەم جيهانەدا بەختەوەربن

پوچى دەبن، ئەوەندە پەشيمان دەبنەوە و مايەو گيروگرفتنەبن، لەئاكامدا گرفتارى پاشە گەردانى
 كە ژيانتان پِر لەئاهو حەسرەت دەبێت.

زەردەشت، لێرەدا بە ِراشكاوى دەبێژێ كە ئەو ئامۆژگارييانەى بۆ خەڵکى دەكات، 
وتەيەكى ديكە سەرچاوەكەى ئيلهامێكە كە لەاليەن ئاهورامەزداوە چۆتە ئەندێشەيەوە ياخود بە

 و ئەم راسپاردەيەتى.ەاليەن ئاهورامەزدايەدەبێژێ كە ئامۆژگارييەكانى ل

  

  



 4بەندى  45هات

 ))ئێستا بۆتان دەئاخافم،

 دەربارەى ئەو شتەى لەژياندا خاسترينە،

 ئەمەم بەهۆى )راستى(يەوە دەستكەوتووە:

 مەزدا، وەدەيهێنەرى راستيە،

 مەزدا، سەرچاوەى بيرى خاسە،

 وبيرى خاسيش بۆ هەوڵو تێكۆشانە.

 ەگارى پاكيە،مەزدا، ئافەريد

 وپاكى مايەى كارى خاسە.

 ناتوانرآ مەزداى داناو لەهەمووشت ئاگا،

 فريو بدرێت.((

ئەم بەندە، كە تەواوكەرەوەى بەندى پێشووە، زەردەشت تيايدا دەبێژى كە: ئێستا دەربارەى 
خاسترين ئامانجى ژيان قسەتان بۆ دەكەم، دەربارەى راستييەك كە بەهۆى )ئاشا(وە پێم ئيلهام 

و دانايە، ئەوە و دەڵێت كە مەزدا لەهەموو شتێك ئاگادارەراوە. ئەوسا باسى ئاهورامەزدا دەكاك
واتە هەوڵو كۆشش بۆ پێشخستنى کۆمەڵگا. كە سەرچاوەى ئەندێشەى خاسە، ئەندێشەى خاسيش

 و پاكيش دەبێتە هۆى ئەنجامدانى كارى خاس.هەروەها مەزدا خولقێنەرى پاكيە

و توانايەك نيە بتوانێت ئاهورامەزداى داناو ژير فريو بدات، ە هيچ هێزلەكۆتاييدا دەبێژێ ك
و و راستگۆبين. خاسترين ئامانجويژدانى خۆمان ِروراستكەواتە، دەبێ هەميشە لەتەك خواو

تێك كە هەركەس دەبێ بيكاتە سەر لەوحەى ژيانى خۆى، ژيانێكى پِر لەهەوڵو كۆششە كە ائاو
 و دروستى بەردى بناغەى بێت.و راستىە سەرچاوەى گرتبآو خاسەولەئەندێشەيەكى پاك

  

 5بەندى  45هات

 ))ئێستا بۆتان دەئاخافم،



 دەربارەى ئەو شتەى ئاهورامەزداى لەهەموان پاكتر، پێى ِراگەياندوم:

 و بەكارهێنانى بۆ خەڵک خاسترين شتە.ئەو قسانەى كە گوێ ِرايەڵی كردنى

 ئەو کەسانەى گوێ ِرايەڵی ئامۆژگارييەكانم بن،

 و ئەنجامى بدەن،وبايەخى پآ بدەن

 و نەمرێتى،دەگەنە پوختەيى

 وبەهۆى ئەو كردارانەى كە لەئەندێشەى پاكەوە دێتە ئارا

 دەگەنە مەزدائاهورا.((

، ئامۆژگارييەكانى بۆ خەڵک، لەاليەن ئاهورامەزداوە پێى ئيلهام دەبێژێ شتدووبارە زەردە
بووە، ئەم ئامۆژگارييانە ئەگەر هەركەسێك لەژيانى خۆيدا بەكارى بهێنێت، لەدوو خەآلتى 

 و نەمرێتى.ئاهورايى بەهرەمەند دەبێت كە بريتين لەپوختەيى

و و كرداريشى خاس دەبێتارو پاكى هەبوو، ِرەفتبێگومان هەركاتێك مرۆڤ بيرى خاس
 لەئاكامدا ِرووناكى ِراستەقينەى هەميشەيى.

  

 6بەندى  45هات 

 ))ئێستا بۆتان دەئاخافم،

 دەربارەى ئەو كەسەى لەمەزنان مەزنترە،

 وبەراستى ستايشت دەكەم،

 و گشت نەمرە پاكەكانى )ئەمشاسپەندەكان(.ئەو سەروەرە دانايە

 ئاواتەخوازين، مەزدا ئاهورا،

 و هۆشى پاكى خۆى، گوێ بيستى ستايشتەكانمان بێـت.بە بير

 هيوادارين،



 و لەژێرسايەى ئەندێشەى خاس، بگەينە الى.بەدلۆڤانى

 و هۆشى خۆيەوە،هەروەها دەخوازين، بەهۆى بير

 فێربكات.(( خاسترين شتمان

و فريشتەكانى )دياردەكانى ئاهورا(دەكاو دەبێژێ: زاتى لەم بەندەدا، باسى ئاهورامەزدا
و هەر شەش دياردەكانى )يانى شەش ئاهورامەزدا لەهەموان مەزنترە، كەوايە دەبێ ئەو

و بە نيەتێكى فريشتەكانى( كە بريتين لەپرشنگێك لەرووناكى بآ ِرادەى ئاهورا، ستايشت بكەين
و و ئاواتەخوازيين كە گوێ بيستى ئارەزووەكانمان بێتپاكو بێگەردەوە روى تێبكەين

و و دانا بكەين كە هێزئاواتەكانمان بێنيتەدى. هەروەها دەبێژێ كە داوا لەئافەريدەگارى مەزن
و بآ و باوەِرى راستەقينەتواناى ئەوەمان پآ ببەخشێت كە لەژێرسايەى ئەندێشەى پاكو دلۆڤانى

ەوە ڵی نيزيك بينەوە، ئەوەندە نيزيك بينەوە ڵی كە بتوانين داواى لێبكەين بەرەو رووناكى فيزي
واتەيەكى ديكە، و خراپەكارى، بەو دوورمێنبخاتەوە لەگومِرايىراستەقينە رێنماييمان بكات

 هەرچى شتى خاس هەيە، فێرمان بكات.

  

 7بەندى  45هات

 ))ئەو، كەسێكە كە

 و جوامێران،گشت خاسان

 چ ئەوانەى كە بوون، چ ئەوانەى هەن،

 وە چ ئەوانەى كە دەبن،

 رزگارى خۆيانى لێدەخوازن.

 وە ئەمە بزانن كە

 و سەركەوتودەبێ،و رەوانى خاسان، هەميشە توانارۆح

 و ئەشكەنجەيە.و خراپەكار، ژيانى پِر لەرەنجودرۆزن

 ئەمە، ياسايەكە



 ليارى خۆيەوە، بونيادى ناوە.((مەزدا ئاهورا، بەهۆى شا

و بەتايبەتی بيرخاسان چ ئەوانەى كە لەرابووردابون  لەم بەندەدا، باسى ئەوە دەكات، كە هەموان
و ئەوانەى كە لەپاشەرۆژدا دێنە ئەم جيهانە، هەموان داواى چ ئەوانەى كە ئێستا دەژين

 و رزگارى لەو دەكەن.بەختەوەرى

و رزگارى، تەنيا بۆ ئەو کەسانەيە دەيبەخشێت، واتە بەختەوەرىئەو خەآلتەى كە ئاهورامەزدا 
و خراپەكارن، لەم خەآلتە و درۆزنو دروستكردارن، بەآلم ئەوانەى كە بآ باوەرِ كە پاكو ِراستگۆ

و ئەشكەنجە دەبن. ئەم و ناخۆشىبآ بەرين، بەڵکو بەپێچەوانەوە، دوچارى تەنگوچەڵەمە
 تاوەكو رۆحيان لەگوناە پاك دەبێـتەوەو دێنە سەر رێى راست. ناخۆشيانەيان ئەوەندە دەخايەنآ

( لەم 181فيروز ئازەرگوشەسب لەكتێبى )گات ها، سرودهاى زردشت بەرگى دوەم ل  دموب
 بارەوە دەبێژێ:

و دوبارە دەستپێكردنەوەى ژيانى خراپەكاران تا ))... باسى گەِرانەوەى رۆح بۆ ئەم جيهانە
كە بتوانێت بە پاكى بگەرێتەوە بۆ شوێنى ئەسلى خۆى. لەبەرئەوەى ئەوكاتە درێژە دەخايەنێت 
و بريتيە لەپرشنگێك لەسەرچاوەى پِر و هەرگيز لەناوچونى بۆ نيەرۆحى ئادەميزاد نەمرە

لەرووناكى يەزدانى، وپێويستە دوبارە بگەرێـتەوە بۆ شوێنى خۆى، بەآلم ِرۆحى خراپەكاران 
و پِر لەگوناهە بگەرێنەوە بۆ شوێنى ئەسلى شێوە ناپاكيەناتوانن پاش مردنى جەستەيان، بەو 

و و ئەشكەنجەو دوچارى دەردخۆيان، لەبەرئەوە دوبارە دەگەرێنەوە بۆ ئەم جيهانە ماديە
و هيچ جۆرە ناپاكيەكيان نامێنێت، ئەوسا روخسەتى ئەوەيان پآ ناخۆشى دەبن تاوەكو پاك دەبن

ن )بارەگاى ئاهورامەزدا( بێگومان هەموو رۆحێك دەدرێت كە بگەرێنەوە شوێنى ئەسڵی خۆيا
و چ پاكو خاس بێت ياخود خراپ بێت، گەرانەوەيان بۆ جێگەى ئەسڵی خۆيان شتێكى بديهى

و پاك دەتوانآ لەماوەى ژيانێك بەڵگە نەخوازە، بەآلم جياوازييەك كە هەيە ئەوەيە، رۆحى خاس
و بەهرە بەرێـت، بەآلم خراپەكاران و رزگارىو نەمرێتىيا دوو ژيان، لەخەآلتى پوختەيى

و ئەشكەنجەى رۆحى بن تا بگەنە ئەو پلەيەى كە تاوانباران چەندين جار دەبێ دوچارى دەرد
و بەرەو جێگەى ئەسڵی خۆيان و لەو خەآلتانە بەهرە وەردەگرنئيدى پاكو بێخەوش دەبن

 دەگەرێنەوە.((

  

 8بەندى  45هات 

 ))بەستايشتەوە،

 ا ئاهورا،ِروو دەكەمە مەزد



 ى دڵەوە، دەيبينم،دو بەدي

 و كردارى خاس،و گوتاروبە بير

 ولەژێرسايەى راستيەوە،

 و مەزن دەناسم،ئەو بە ئافەريدەگارى دانا

 لەبەر ئەمە، نزاو ستايشتەكانمى

 پێشكەش دەكەم.((

لەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ. تەنيا بەهۆى ديدەى دڵەوە دەتوانين ئافەريدەگار بناسين. چونكو 
و هەستەكانى ديكە و نەمرە )ئاهورامەزدا( ناتوانرێت بەهۆى چاو، گوێئەو خواى داناو ژير

 و مەزنێـتى خواو تواناو ئەندێشەوە دەتوانين هەست بەهێزببينرێت، بەڵکو تەنيا بەهۆى بير
و بووندا بەكارهاتووە، و تەكوزييەى كە لەكارى دروستكردنى سروشتبكەين، وبەهۆى ئەو ياسا

 و حيكمەتى ئافەريدەگار.دەتوانين پەى بەرين بە زانست

و چاوى پآ كەوێت، تەنيا ئامرازێك كەدەتوانێت مرۆ لەخوا نيزيك بكاتەوەو بتوانێت بيناسێت
 و پاكى.و دروستىو گوفتارى خاس، راستىو كرداربريتيە لە بير

و ببينم، زەردەشت دەبێژێ: لەبەرئەوەى دەزانم كە تەنيا بەديدەى دأل دەتوانم ئاهورامەزدا بناسم
 و ستايشتەكانمى پێشكەش بكەم.و نزاەكا بكەمتێدەكۆشم رازونيازى لەت

  

 9بەندى  45هات

 ))بە بيرى خاسەوە،

 مەزدائاهورا، خۆشنود دەكەين،

 ئەو، كە بەخواستى خۆى،

 و كارى بۆ ئافراندووين.شادى

 هيوادارين، مەزدائاهورا،

 بەتوانايى خۆيەوە،



 هێزى كاركردنمان پآ ببەخشێت،

 و زانستى راستەقينەوە،ستىو راتا بتوانين، بەهۆى بيرى خاس

 و کۆمەڵگا.((تێبكۆشين بۆ پێشخستنى خەڵک

و پاش ئەوەى زەردەشت لەبەندى پێشودا، بەهۆى ديدەى دڵەوە خواى ناسى، وهەستى بە مەزنێتى
و توانايى ئاهورامەزدا كرد، لەم بەندەدا، داواى لێدەكات كە بەهۆى)وەهومەن( واتە بيرى خاس

ئازاديە وەربگرێت كە خوا پێى بەخشيوە بۆ هەلێبژاردنى رێگەى راست پاك بتوانێت بەهرە لەو 
 و بەدبەختى، كە ئاهورامەزدا بريارى لەسەرداوە.و بەختەوەرى ياخود رەنجيا ناراست، شادى

و خزمەتكردنى خەڵکى پآ و تواناى كاركردنزەردەشت ئاواتە خوازە كە ئاهورامەزدا هێز
 و ئاوەدانى ببێت.ەوە کۆمەڵگا بەرەو پێشببەخشێت، تاوەكو بتوانێت بەو هۆي

و و دروستىو راستىلەكۆتاييدا، ئامۆژگاريمان دەكات كە دەبێ مرۆ بەهۆى بيرى خاس
 و رووناكى هيدايەت بكەين.و خراپەكاران بەرەو رێگەى راستزانستەوە، گومِرا

 ە:لەم بەندەدا، زەردەشت، وانەيەكى پِر مانا لەچۆنيەتى ژيانمان پآ دەلێتەو

و ئاوەدان و گەشە بكاتو بەختەوەرى بژى، پێشبكەوێتهەر کۆمەڵگايەك بخوازێت كە بەخۆشى
و و خزمەتكردنى يەكتر بگاتە ئامانج، وبەهۆى راستىو كۆششبێت، تەنيا دەتوانێت بەهۆى كار

و دروست و دواكەوتوو، بەرەو رێگەى راستو زانستى راستەقينەوە، خەڵکى نەفامپاكى
 كات.هيدايەت ب

  

 10بەندى  45هات

 و بەگەورەى دەزانين،))بە باوەِرێكى پاكەوە، ستايشتى دەكەين

 ئەو، كە هەميشە،

 و داناى مەزنەئافەريدەگار

 و )وەهومەن( بيرى خاس،بەهۆى )ئاشا( راستى

 وبەشاليارى خۆيەوە



 و نەمرێتى بەخەڵک دەدات،مژدەى پوختەيى

 و تواناييمان پآ دەبەخشێت.((وتەندروستى

زەردەشت، لەم بەندەدا دەفەرموێت، پێويستە بە باوەِرێكى پاكو لەناخى دڵودەرونەوە ستايشتى 
و دەبێژێ، كە ئەو ئافەريدەگارى هەر دوو جيهانە خوا بكەين. هەروەها باسى ئاهورامەزدا دەكا

و نەمرێتى لەژێرسايەى مژدەى پوختەيى و بينايە،و معنوى(، دانايە، مەزنە، توانا)مادى
و و نەمرێتى، پێويستيمان بەهێزپەروەردەكردنى دياردەكانى داوە. بۆ گەيشتنە پلەى پوختەيى

و و ئاسودەيى هەيە كەوايە، دەبێ لەدياردەكانى يەزدانى، واتە لەياساى راستىو تەندروستىتوانا
و باوەِرى و خۆشەويستى خەڵکەسى خۆمانو كۆنتِرۆڵی هەواو هەوو پاكو بيرى خاسدروستى

 راستەقينە بەخوا، پەيڕەوى بكەين.

  

 11بەندى  45هات 

 ))مەزدا ئاهورا،

 بۆ ئەو كەسەى كە،

 و پەيڕەوەكانيان، بە نەيار دەزانێ،بت پەرستان

 ورێگەى خۆى لەو كەسەى كە،

 ، جياكردووە،مەزدائاهورا بەچاوى سووكەوە دەِروانێتە

 ودەربارەى مەزدائاهورا، خاس بيردەكاتەوە،

 و ياوەرانى ئايين،و )سوشيانس(ە داناكان

 بەدروستى دەناسآ،

 و براو باوك، دەبێـت.((هەروەك دۆست

و ئاشكرا بە خەڵک ِرادەگەيەنێت كە، بەهەموو هێزو زەردەشت، لەم بەندەدا زۆر بەراشكاوى
و بەچاوى بەخراپى ناوى خواى داناو ژير دەبەنو ئەوانەى كە توانايانەوە لەتەك بتپەرستەكان
و درۆ بوون و گيرۆدەى ئەفسانەو خراپ بيردەكەنەوەو گومِرانسووكەوە تەماشاى دەكەن

 ملمالنآ بكەن.



هەروەها، زەردەشت دەبێژێ پێويستە ِرێز لەو کەسانە بگيرێت كە رێگەى خۆيان لەو جۆرە 
و باوەِريان بە سوشيانسەكان هەيە، ى راستينو ياوەرانى ئاينکەسانە جياكردووە، خواناسن

 وايە بۆ ئەو کەسانە.ئاهورامەزداى دانا هەروەك باوك، براو دۆست

و خوا، لەِراستيدا ئەوەى كە لەم بەندەدا سەرنج رادەكێشآ ئەوەيە كە: پەيوەندى نێوان ئادەميزاد
دوو دۆستى خۆشەويستە.  وەك پەيوەندى نێوان باوكو فەرزەندە، يا پەيوەندى نێوان دوو برا يا

و لەرز، و رێزلێنان هەبێـت، نە ترسو ئافەريدەكانى، خۆشەويستىپێويستە لەنێوان ئافەريدەگار
و باوەِر ئەنجام بدرێت، و ستايشتى ئافەريدەگار دەبێ بە دڵێكى پاكو پِر لەخۆشەويستىپەرستن

 و سوپاسى بكەين.ەينئەمەش كاتێك ئەنجام دەبێ كە بەچاوى باوكو فەرزەندى تەماشاى بك

 و ميهرەبانە.و تووِرە نيە، بەڵکو بەخشەندە، دادگەرلەئاينى زەردەشتدا، خوا، زۆردار

  

 سرودى یانزەهەم

 1بەندى  46هات

 ))ِروو لەكام سەرزەمين بكەم؟

 وبۆکوێ كۆچ بكەم؟

 و يارەكانم دوورم دەكەنەوە،لەكەسوكار

 دڵخۆشييەکەم نە لەهاوكارەكانم هەيە،

 و خراپەن،اليارەكان كە پەيڕەوى درۆونە لەش

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 چلۆن دەتوانم رەزامەندى تۆ وەدەست بهێنم؟((

و ياوەر دەزانێت. يار وو خۆى بە بێكەسلەم بەندەدا، زەردەشت لەناخى دەرونيەوە سكاڵ دەكا
و دەبێژێ، كە نەيارەكانى و نائومێدى خەريكە بەسەريدا زاڵ دەبێتلەم قۆناغەدا، بەد گومانى

و هەِرەشە لەيارەكانى دەكەن كە ڵی و توانايەكيانەوە دژايەتى دەكەنبەهەموو هێز
دەكرێت و بۆکوێ بچێت. ئەوەى كە لەمێژوودا باسدووربكەونەوە. زەردەشت نازانێت چ بكات

ئەوەيە كە زەردەشت پێش ئەوەى بگاتە شارى )بلخ( الى گوشتاسەب شا، چەندين ساڵ ئاوارەو 
 و ئەو ناوچە بووە.دەربەدەرى ئەم ناوچە



و نائومێديە، تروسكەيەك ئەوەى شايانى باسە، ئەوەيە كە زەردەشت لەتەك ئەم هەموو ِرەشبينى
ورەى بەرز دەكاتەوە. دوبارە پەنا دەبێتەوە ەوو ئاوات لەنێو دڵيدا دەدرەوشێتەولەپرشنگى هيوا
و ِرەزامەنديت و كردارەكانم دڵشادت بكەمو ڵی دەپرسێت چلۆن دەتوانم بەكاربەر ئاهورامەزدا

و تواناى معنوى دەكات تا بتوانێت بەرامبەر بەدەست بهێنم. واتە زەردەشت دوبارە داواى هێز
وەستێت، وپەيامەكەى بە باشترين شێوە بگەيەنێـتە و ناكاميانە ِراو سەختىئەو هەموو ناخۆشى

 جێى خۆى.

  

 2بەندى  46هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 وا بآ توانام،دەزانم بۆچى

 و كەسوكارم كەمن،چونكو دەستكورتم

 ئەز، پەنا بۆتۆ دەبەم،

 خاس لێم بِروانە

 ئەز، ئەو خۆشەويستيە لەتۆ دەخوازم كە،

 دڵدار بە دڵبەر دەبەخشێت.

 سايەى راستيدا )ئاشا(،لەژێر

 ولەتوانايى بيرى خاس )وەهومەن(، ئاگادارم بكە.((

و بەو وا بآ توانامدوابەدواى بەندى يەك، زەردەشت دەبێژێ، بەبێشى هۆى ئەوە دەزانم كە بۆچى
و كەسوكارەكانيشم وەك و خزمشێوەيەى كە پێويستە خەڵک بە پيرمەوە نايەن، تەنانەت دۆست
و بآ كەسييە، و ئەم دەستكورتىپێويست لەتەكما نين، هۆى ئەمانە هەموو ئەوەيە كە دەستكورتم

ەبێتە هۆى ئەوەى نەيارەكان زێتر بەربەرەكانيم بكەن. ديسانەوە، زەردەشت پەنا بۆ د
و چەتونە رزگارى بكات، ودۆخە سەختو داواى لێدەكات كە لەو بارئاهورامەزدا دەبێت

و دۆستێك، هەموو خۆشەويستى خۆى بە دڵبەرەكەى واليەكى لێبكاتەوەو هەروەك دڵدارێك
 ببەخشێت.



و تواناى و بەهێزو دروستىواتە راستىێ، هيوادارم لەژێرسايەى ئاشالەكۆتاييدا دەبێژ
ويستو و ئەوەى كەو پاك، بتوانم بەسەر ئەم هەموو كێشانە سەركەوم)وەهومەن( يانى بيرى خاس

 خواستى ئاهورامەزدايە، ئەنجام بدەم.

  

 3بەندى  46هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 كەى ئاسۆى ئەو رۆژە هەلێدێت،

 ستى(، بۆ پارێزگارى لەجيهان، بدرەوشێتەوە؟كە )را

 كەى سۆشيانسەكان،

 و رێنمايى خەڵک دەكەن؟و ئامۆژگارييە پيرۆزەكانيان دێنبە ژيرێتى

 و)وەهومەن( ئەندێشەى خاس، ياريدەى كـآ دەدات؟

 ئەى ئاهورا،

 و ئاينى تۆ هەلێدەبژێرم.((ئەز، تەنيا ئامۆژگارى

و دەستكورتى خۆى كرد، و بێكەسىپاش ئەوەى زەردەشت لەبەندەكانى پێشودا، سكاڵى لەتەنيايى
وداواى يارمەتى لەئاهورامەزدا كرد، ئێستا لەم بەندەدا دەفەرموێت: ئايا رۆژێك دێت ئەو 

و و ِرووبكەنە راستىو دەست لەدەمارگيرێتى هەلێبگرنگومِراو نەفامانە لەخەو راپەِرن
و جيهان يەکتاپەرستی. ئايا رۆژێك دێت كە ئاسۆى بەختەوەرى هەلێبێتو دروستى
و ژيرانەى سوشيانسەكان بن، ودەست تەوەو خەڵک گوێ ِرايەڵی ئامۆژگارييە بەنرخێبدرەوشێن

و پاك، ويژدانى رۆشەنوو فريشتەى وەهومەن، واتە بيرى خاسو درۆ هەلێبگرنلەخراپەكارى
 و رووناكى هەنگاو هەلێبێنن.ستىياريدەريان بدات، تا بەرەو را

و ئامۆژگار هەلێدەبژێرم. لێرەدا لەكۆتاييدا، زەردەشت دەفەرموێت، ئەز تەنيا تۆ بەسەروەر
و ئەو ئامۆژگارييانەى زەردەشت دەيەوێـت بە خەڵکى ِرابگەيەنێت، ئەو رێبازەى گرتويەتيە بەر

اسپێردراوە، ئەويش بەهۆى بۆ خەڵکى دەكا، گشتى ئيلهامن لەاليەن ئاهورامەزداوە پێى رِ 
 و لەماوەى ساڵنێكى زۆر پێى گەيشتووە.بيركردنەوەيەكى يەكجار قوأل



و و مژدە بەهەموو خەڵک بدات، كە هەميشە پاش تاريكىهەروەها، دەيەوێت بێژێت
و و خراپە، ئاسۆى زانستو گومِرايىو نەفامىشەوەزەنگ، رووناهى، وپاش نەزانين

و دروستى هەنگاو هەلێدێنن. ەڵکى بەرەو رێگەى راستو خبەختەوەرى هەلێدێت
سوشيانسەكانوێتە، ئەوانە كە پەيامى رزگاركردنى خەڵکيان لەئەستۆدايە، خەڵکى بەرەو 

 و پاكى، رێنمايى دەكەن.و دروستىو راستىو شادىژيانێكى پِر لەبەختەوەرى

  

 4بەندى  46هات 

 و خراپە كارێك كەدرۆزن))

 تى دوژمنانەو زيان بەخشى خۆى،بەكردارو هەڵسوكەو

 بە خراپە كار نێوى زِراوە،

 ِرێ لە پشتيوانانى ِراستى دەگرێ

 وكە دەيانەوێت ژيانى خەڵک

 کۆمەڵگا بەرەو پێش بەرن.

 ئەى مەزدا،

و و هەموو هێزێكى يەوە، مل مالنێ لەتەک خراپە كاران دەكا خەڵکكەسێ كە بە دڵو گيان
 ويژدانى پاك، ِرێنمايى دەكات.((وو هۆشقينەاستەهەموو گێتى بەرەو زانستى ر

ودەبێژێ كە ئەم و هەوادارەكانيان دەدوێلەم بەندەدا، زەردەشت دەربارەى دژايەتى درۆزنان
و هەلێسو كەوتى خاس،بەڵکو بونەتەبەر و دروستىدارو دەستەيە، نە تەنيا دورن لە ِراستى
بكۆشن بۆ ئاوەدانكردنەوەى کۆمەڵگاو و دەيانەوێت تێبەستێك بۆ ئەو کەسانەى خاسكردارن

 ِرێگەيان لێدەگرن.

 زەردەشت لەم بەندەدا، ئامۆژگارى خەڵک دەكا كە بە هەموو هێزو توانايەكيان، وبەدڵو بەگيان

و پەرە سەندنى و ئەو کەسانەى ناحەزن بە ئاوەدانىملمالنێ بكەن لەتەك نەياران
واتە گەيشتنە و مل مالنێ يە دەبێ تاگەيشتنە ئامانج بەردەوام بێت )تێكۆشان    کۆمەڵ،ئەم

 زانستى ِراستى



 و بێ خەوش بن(.ويژدانى پاكو خە لێكێك كە داراىو شادىو کۆمەڵگايەكى پِر لە خۆشى

ئەوەى شايانى باسە دەبێ بگوترێت ئەوەيە كە، زەردەشت ئەم ئەركەى بە جيهادێكى ئايينرايى 
و خراپەكاران لەنێو بەرێت، و بازو، درۆزنە، كە هەر زەردەشتى يەك بەهێزى چەكدانەناو

و و ِراستبەڵکو مەبەستى لە مل مالنێ كردن لەتەکياندا، زێتر بە گوفتارى شيرين
و هيدايەتكردنى خەڵک بەرەو چۆنيەتى و دروستوپێشاندانى ِرێگەى ِراستمەنتيقەوە
 انكردنەوەى کۆمەڵگا، ئەنجام دەدرێت.و ئاوەدو گەشە پێكردنپەرەسەندن

  

 5بەندى  46هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا، 

 ئەگەر مرۆيەكى داناو توانا كە پەيڕەوي ِراستى يە،

 و بە دروستى ژيان دەبێتە سەر،

 و لەِرێى خۆشەويستى يەوە،لەبەر ِرۆشنايى ئاينى يەزدانى

 اتو داواى كۆمەكى لێدەكخراپە كارێك،كە پەناى بۆ بردووە

 بە گەرمى باوەشى بۆ بكاتەوە،

 بە بيرو هۆشى خۆى دەتوانێت

 و خراپە، ِرزگار بكاتئەو خراپە كارە، لە گومِرايى

 و بيگەيەنێتە خۆ ناسينى ِراستە قينە.((

 زەردەشت، لەم بەندەدا، مرۆى داناو ژير بەمجۆرە باسدەكات:

و ولە ِرێى خۆشەويستىو دەستورەكانى ئاهورا مەزداكەسێكە كە لەبەر ِرۆشنايى ئاينى يەزدانى
هەستى مرۆڤايەتى، بە يەكچاو دەِروانێتە خاسكردارو خراپكرداران،وە هەر كامێكيان داواى 

و بە دڵو بەگيان باوەشيان بۆ بكاتەوەو كێشەكانيان يارمەتى لێبكات، بەرەو پيريان بِروات
ەسەر بكات.هەروەها مرۆى داناو ژير، كەسێكە كە زانيارى خۆى بەكار بهێنێت بۆ لە خەو چار

و و ِرێگەى خۆناسينو ِرزگاريان بكات لەو هەڵەيەى تێى كەوتونِراپەِراندنى گومِراو نەفامەكان



باوەِر بە خۆكردنيان پێشان بدات. هەروەها لە كۆتاييدا جەخت لەسەر ئەوە دەكات كە، ژيانى 
 و پاكى.و دروستىو ِراستىى دانا دەبێ پِر بێت لە لە خۆ بوردنمرۆ

  

 6بەندى  46هات 

 ))بەآلم، ئەگەر ئەومرۆتوانايە،

 يارمەتى ئەو کەسانە نەدات كە

 و پەنايان بۆ بردووە،داواى ياريدەيان لێكردووە

 ئەو كەسە خۆى دەكەوێتە داوى خراپەكاران،

 چونكو، بەگوێرەی ئاينى ِراستى

 ورامەزدا لەسەرەتاوە دايِرشتووە،كە ئاه

 كەسێك كە ياريدەى خراپەكار بدات،

 ئەو كەسە خۆى خراپە كارە.

 و خاسان دەكرێ،و ئەو كەسەى ِرێز لە ِراستگۆ

 لە پياو چاکانە.((

 لەم بەندەدا، زەردەشت زۆر بە ئاشكرا دەبێژێ، هەركەسێك،

ت، تەنانەت ئەگەر نيەتيشى ئەوە و درۆزنان بدابە هەر جۆرو شێوەيەك يارمەتى خراپەكاران
و بێ ئەوەى پێى بزانێت ئەنجامى دابێت، ئەو كەسە، خۆى بە نەبوبێت كە بەو كارە هەڵسێت

و و ياخود دەكەوێتە داويانەوە. هەركەسێكيش ِرێبازى خاسانخراپەكار دەژمێرێت
يزى و خۆشى بوێن، ئەو كەسە خۆشى لە رِ دروستكرداران بگرێتە بەرو ِرێزيان لێبگرێت

خاسان دەژمێريت. ئەم ياسايە، لەسەرەتاى ژياندا بووەو بەردەوام دەمێنآ، مەبەستى زەردەشت 
و ئەندێشە ناپاكان ئەوەيە كە، خەڵک هوشيار بكاتەوە كە بە هيچ جۆرێك يارمەتى خراپەكاران

 نەدەن. بەكورتى زەردەشت



ە گومِراو خراپەكاران لەم بەندەدا دەفەرموێت،هەر كەسێك تواناو هێزى ئەوەى هەبێت ك   
بەِرێى ِراست هيدايەت بكات، بەاڵم بەم كارە هەلێنەستێت، ئەو كەسە خۆشى بە گومِراو 
خراپەكار دەژمێرێت. كەوايە، پێويستى سەرشانى هەموانە، بەگوێرەی توانا، يارمەتى خەڵک 

 و ِرێى ِراستو دروست پيشانى گومِرايان بدەين.بدەين

  

 7بەندى  46هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 كاتێ كە خراپە كار ئامادە يە ئازارم پێ بگەيەنێت،

 و بيركردنەوە لەتۆ،جگە لە ِرووناكى تۆ

 كێ پەناو ياوەرى من دەبێت؟

 ئەى ئاهورا،

 ويژدانمدا بێدار دەبێ،و دانايى يە لەكاتێ كە ئەم دوو نيشانەى ِرۆشنايى

 ئاينى ِراستى دەگاتە لوتكە.

 ((و دەرونم، لەم ئاينە ئاگادار بكە.كەوايە، ويژدان

لەم بەندەدا، وا دەردەكەوێ كە دوژمنانى يەكتا پەرستى لە هەموو اليەكەوە ئابلێوقەى  
و ناخۆشيان كردووە، و بوونەتە ناوە، تووشى دەردەسەرىو زۆريان بۆ هێزەردشتيان داوە

بەربەستێك لە ِرێى باڵوكردنەوەى پەيامەكەى. لەم كاتەدا، زەردەشت ِروو دەكاتە بارەگاى 
 و پەنا بەرم دەبێت؟و ڵی دەپرسێت،لەم بوارەدا كێ پشتيوانئاهورا مەزدا

تەوەو دەبێژێ، تەنيا ِرووناكى و هەميسان گرێى ئەم گرفتە دەكادوبارە خۆى وەاڵم دەداتەوە
و دژوارە يارمەتى بدەن. هێزى و هێزى ئەندێشەى پاك دەتوانن لەم بوارە ناسكو باوەرِ معنوى
و و دژوارييەكانى ژيان ِرزگار بكەنو ِرووناكى باوەِر دەتوانن ئادەميزاد لە سەخڵەتىئەندێشە

استى يە بخەينە بەرچاو كە، بڕێ جار و پوختەيى.لێرەدا، پێويستە ئەو رِ مرۆ بگەيەننە ئاسايش
و فەرهەنگ. و بيركردنەوە بەتەنيايى دەتوانێت ببێتە مايەى لە ناوچوونى شارستانيەتئەندێشە

لە ِرێگەى دروستكردنى هەمە جۆرە چەكى کۆمەڵ كوژو ِرەشكوژى. زۆرجار، هێزى باوەِرى 
خاتەوە لە هەموو جۆرە و دوورى دەو هەڵە بەتەنيايى مرۆ دوچارى خۆپەرستى دەكاتپووچ

 مرۆڤ دۆستييەك.



كەوايە، هێزى بيركردنەوە دەبێ لەتەك باوەِرى ِراستەقينەدا كە لەناخى دڵی ئادەميزادەوە 
 و پێكەوە مرۆڤ بەرەو پوختەيى ببەن.هەلێدەقولێێت، هاو جووت بن

ئاشكرا لەكۆتاييدا، زەردەشت داوا لە ئاهورا مەزدا دەكات، ئەم ِراستيە بۆ هەموو خەڵک    
و ئارامى لەنێو کۆمەڵدا پەرە و ئاسايشوويژدانيان بێدار بكا تا هەموان بەختەوەر بنبكات

 و دروستى فەرمانِرەوابێت.و ئاينى ِراستىبسێنێت

  

 8بەندى  46هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 لە كردارى كەسێك كە،

 خەريكى ئازار گەياندنە بەخەڵک،

 هيچ زيانێك بەمن ناگات،

 دارە نەيارانەى،ئاكامى ئەو كر

 هەمووى بۆ خۆى دەگەِرێتەوە،

 وودورى دەخاتەوە لە ژيانێكى خاس

 ((ِرۆژگارانى بەرەو خراپە دەبێت.

 لەم بەندەدا، باسى ئەوبەڵگە نەويستە دەكات كە بۆ هەر كارێك، كاردانەوەيەك هەيە

ێك كە بير )لكل فعل رد فعل(، وهيچ كارێكى خراپ بێ سزا نامێنێتەوە. سەرەتا دەبێژێ: كەس
و خەريكى ئازار پێگەياندنيانە، ئاكامى ئەو كردارە خراپەى، لە ئازاردانى خەڵک دەكات

زيانێكى ئەوتۆ بە بەرامبەرەكەى ناگەيە نێت، بەڵکو زێتر زيان بەخۆى دەگەيەنێت. جگە لەمە، 
و خاسو توِرەيى يە، خراپە كار لە ئەنجامدانى كارى وپِر لەقينئەو كردارە ناشرينو خراپانە

بەهرە وەرگرتن لەژيانێكى بەختيارو خۆش دوور دەخاتەوە، و هيچ هێزێك ناتوانێت ئەو ژيانە 
 پِر لە ئەشكەنجەو ناخۆشيەى چاوەِرێى دەكات، بگۆِرێت.

  



 9بەندى  46هات 

 ))كێ يە ئەو جوامێرەى كە        

 بۆ يەکەمين جار فێرى كردين،         

 كە تۆ پتر لە هەموان شياوى ستايشى،         

 و داوەرى پاك كردارەكانى؟و تۆ، سەروەرى ِراستى        

 ئێمە هەميشە دەخوازين كە بە بيرى پاكەوە،         

 و هەموو ئەو ئامۆژگارييانەى لەو بارەوە گوتوتە،لە ياساى ِراستى         

 ئاگادار بين.((         

كانى  ئەوەى لە ناوەِرۆكى ئەم بەندەدا دەردەكەوێت ئەوەيە كە، دەبێ يەكێ لە هەرە نزيكە
و ياخود لە مريدە بەئەمەكەكانى، ئەم بەندەى بێژا بێت، چونكو زەردەشت، بەيەکەمين زەردەشت

و جوامێرێكى بە تەواو مانا باسدەكات، و دەلێت كە ۆستاو ئامۆژگارى ئادەميزادمام
وتەی ئەم عەگيدە، تەنيا ئاهورا مەزدا شايانى ستايشت پەرستنە. هەروەها بەگوێرەی

و چ خراپ پەروەردگارى يەكتاى بە داوەرێك داناوە كە چاودێرى هەموو كردارەكان چ خاس
 اوەرى دەكات.دەكات، و لە ِرۆژى پەسالندا د

واتايەكى ديكە،هەر كەسێك دەبێ بەرپرس بێت بەرامبەر هەركارێك كە دەيكات، خاس بێت بە
و سزاكەشى بێت.لە كۆتاييدا دەبێژێ، كە بەهۆى ئەندێشەى يا خراپ، و دەبێ چاوەِرێى ياداشت

و ئاينى پاكەوە، مرۆ دەتوانێت پەردە لەسەر نهێنى يەكانى )بوون( و هەموو كەشكەاڵن ِرامالێێت
 و ئاگادارى بێت.و ئامۆژگارييەكانى ئافەريدەگارى جيهان تێبگاتِراستى

  

  

 10بەندى 46هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا، 

 ئەز،بە دروستى دەبێژم،



 هەر كەسێك چ پياو چ ژن،

 ئەو شتەى كەتۆ بە خاسى دەزانيت بۆ ژيان، ئەنجام بدات،

 لەژێر سايەى ئەندێشەى خاس،

 و خزمەتكردنى خەڵکپاداشتى ِراستى )ئاشا(و توانايى معنوى بەهرە وەربگريت لە

 ئەز، ئەو جۆرە کەسانە،

 ِرێنمايى دەكەم كە ستايشتت بكەن،

    ِرێنماييان دەكەم.(( (،33)و لەسەر پردى دووِريانى چاکەو خراپە )پردى چينوت(

انەدا كارى خاس لەم بەندەدا، زەردەشت دەفەرموێت، هەر كەسێك، ژن بێت ياخود پياو، لەم جيه
ئەنجام بدات، واتە كارێك كە بە سوودى کۆمەڵگا تەواو بێت، بێگومان بەهرە لە پاداشتێك دەبێت 

وخزمەتكردنى خەڵک پێى و پاكى تواناى معنوىكە )ئاشاو وەخشتەرا( دياردەكانى ِراستى
 دەبەخشن.

و خەڵک بە هەموو باوەرِ و خزمەتكردنى و پاكىئەم پاداشتە بريتى يە لە ژيانێكى پِر لە ِراستى
 خۆشەويستى يەوە.خزمەتكردنى خەڵک لەژێر سايەى بيرى خاسەوە دێتە ئارا.

كەوايە، هەر كەسێك پێويستى سەرشانى خۆى بە خاسترين شێوە ئەنجام بدات، و ئەوكارەى بە 
ئەنجامى دەگەيەنێت، تەنيا لەبەر ئەنجامدانى ئەو پێويستى يە بێت نەك بۆ سوودو بەهرە 

و ن، و ئەندێشەى پاك بێت بۆ هەلێسوِراندنى كارەكە،بيگومان لەپاداشتوەرگرت
و وەخشتەرا( بەهرە وەردەگرێت. لە كۆتاييدا زەردەشت دەبێژێ، ئەز، ِرێنمايى خەاڵتەكانى)ئاشا

ئەو جۆرە کەسانە دەكەم كە تەنيا ستايشى ئاهورا مەزداى داناو ژير بكەن، چونكو تەنيا ئەوە 
و ِرووبكەنە بارەگاى ئەو، بۆئەوەى لە ِرۆژى پەسالندا لەسەر ستايشەو كە شايانى پەرستن

 پردى دووِريانى چاکەو خراپە )پردى چينوت( بە ئاسانى بپەِرێنەوە.

  

 11بەندى  46هات 

 و كەر پەنەكان، يەكيان گرتووە،))كاوى يەكان 

 لەتەك پياوەكانياندا،



 بە كردەوە ناشرينەكانيانەوە،

 ژيانى خەڵک ئالێۆزو پەرێشان دەكەن.

 ويژدانيان.وبە اڵم ِرەوان

 33كاتێك كە دەگەنە سەر پردى داوەرى )چينوت(

 دژيان ِرادەوەستن،

 و خراپە كاران.((وبۆ هەميشە دەچنە مۆلێگەى درۆزنان

و كەر پەنەكان دەكات، ئەمانە پێشەواو شاليارە درۆزنە لەم بەندەدا، باسى كاوى يەكان
 و دەبێژێ:خراپەكارەكانن كە دوژمنى سەرسەختى زەردەشتن

ەدەن، بە و ژيانيان لێتێكدئەم دوو دەستەيە يەكيان گرتووەو خەريكى چەواشە كردنى خەڵکن
درۆو بە فێل ێو فريو،ِراستى لە خەڵک چەواشە دەكەن بۆئەوەى ِرێبازى ئاينى ِراستى نەگرنە 

 بەر.

ئەمانە هەميشە بەر بەستێك بوون لەسەر ِرێگەى زەردەشتداو لەمپەرێك بوون لەسەر ِرێگەى 
 پەرە سەندنى ئاينى يەكتا پەرستى.

راپە كارو درۆزنانە لە پردى دووِريانى زەردەشت لە كۆتاييدا دەفەرموێت: كاتێك كە ئەم خ
چاکەو خراپە نزيك دەبنەوە، ويژدانيان بە جۆرێك ئازارو ئەشكەنجەيان دەدات، كە دەكەونە نێو 

 ويژدان.بنى چاڵی دۆزەخى

  

 12بەندى  46هات 

 ))كاتێ كە،          

 34زاِرۆلەو نەوەكانى )فريان تورانى(           

 ِروو بكەنە ِراستى،           

 وبە پاكى يەوە،          

 و پێشخستنى کۆمەڵ،تێبكۆشن بۆ ئاوەدانى           
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 ئەوسا، مەزدا ئاهورا،           

 يەى ئەندێشەى پاك،لەژێر سا           

 هەمويان پەكدەخات،           

 و ِرزگارى يان،و خۆشى          

 پێ دەبەخشێت.((           

تەنيا شتێك كە لەم بەندەدا سەرنج ِرادەكێشێ ئەوەيە، زەردەشت بۆ باڵوكردنەوەى ئاينى يەكتا 
 ێ:پەرستى، هيچ درێغى يەك ناكات، هەوڵو كۆششى خۆى دەدات. لێرەدا دەبێژ

و كەسوكارى و خۆىو هاتە سەر ِرێى ِراستكاتێك كە )فريان( ئاينى يەكتا پەرستى پەسەند كرد
باوەِريان بە ِراستى هێنا. ئەوسا ئاهورا مەزدا بە بيرێكى پاكەوە، ئەمانە هەمويان يەكدەخاو 

 و ِرزگاريان پێدەبەخشێت.ناكۆكى نێوانيان ال دەبێو بەختەوەرى

  

 13بەندى  46هات 

 هەركەسێك ياريدەى زەردەشت ئەسپەنتمان بدات)) 

 بۆ ئەنجامدانى كارەكانى، ودڵشادى بكات،

 بە دروستكار دەژمێرێت.

 مەزدا ئاهورا، ژيانى خاس بەو جۆرە کەسانە دەبەخشێت،

 وە لەژێر سايەى ئەندێشەى خاس، )وەهومەن(

 و شادى دەبێت،دەوروبەرى پِر لە خۆشى

 و هەموو كەس، ئەو بە،

 دۆستى خاسى ِراستى دەناسێ.((

هەر كەسێك، يارمەتى زەردەشت بدات، و هاريكارى لەتەکا بكا بۆ ئەنجامگەياندنى پەيامە 
و دڵشادى بكا،ئەو كەسە بەخاوەن باوەِرو پيرۆزەكەى، و زەردەشت لە خۆى ِرازى بكات



و خاسترين جۆرى ژيانى دروست كار دەژمێرێت.ئاهورا مەزدا ميهرەبان دەبێ بۆ ى
ودەوروبەرێكى پِر لە هومەن(، واتە بيرى خاس، ژيانێكى خۆشپێدەبەخشێت. لەژێر سايەى )وە

و پاكى پێ خەاڵت دەكرێت. ئەم جۆرە کەسانە بەدۆستى )ئاشا( يانى، و خۆشەويستىخۆشى
 و پەيڕەوى ياساوتەكوزى دەژمێرێنِراستى

  

 14بەندى 46هات 

 )) ئەى زەردەشت، 

 كـآيە دۆستى ِراستكردارى تۆو هەوادارى ِراستى؟

 ە،وكێ ي

 ئەو كەسەى بە ِراستى

 و سەربەرزى بۆ ئەنجومەنى موغان دەوێت؟ناوى خاس

 ئەى مەزدا ئاهورا،

 بە ِراستى ئەو كەسە كەى )گوشتاسەبى( جوامێرە.

 و پەيامەكەت ِرادەگە يەنم،ئەز، بانگەوازى خەڵک دەكەم

 ووتانەى كە لەبيرى خاسەوە هەلێهێنجراوە،بەو

 (.تا ِرێگەى بارەگاى تۆ بدۆزمەوە(

و دۆستانى زەردەشت كراوە، ( ى ئەم )هات( ە، باسى يارو ياوەران18لەم بەندەوە تا بەندى )
وبەهۆى ئەو كارو كۆششانەى ئەنجاميان داوە، يارمەتى زەردەشتيان داوە بۆ باڵوكردنەوەى 

و ئەشكەنجە بون، داوا لە ئاهورا مەزدا دەكا كە پەيامەكەى، ولەم ِرێگەيەدا دووچارى سەختى
 بەشيان نەكات لە خەاڵتى ئاهورايى.بێ 

و لەم بەندەدا، زەردەشت باسى گوشتا سەب شا دەكا كە يارو ياوەرى بووە. بە دۆستێكى جوامێر
و دروستى دەناسێت، و دەبێژێ كە هەوڵو كۆششێك كە كردويەتى، خاسكردارو پەيڕەوى ِراستى

و هەروەها هەوڵی داوە كە ِرۆلێێكى گەورەى هەبووە بۆ باڵوكردنەوەى ئاينى يەكتا پەرستى
 ويارمەتى ئەنجومەنى موغەكان بدات



 ناوبانگێكى خاسيان لەنێو خەڵکدا بۆ بەدى بهێنێت.

ئەوەى شايانى باسە ئەم گوشتاسبە لەم ِرێگەيەدا دووچارى شەِرو هەرايەكى يەكجار زۆر 
ى گيانيان لە دەست بەتايبەتی لەتەك تۆرانييەكاندا، لەم ِرێگەيەدا فرە لە براو كوِرەكان  بووە،

و باشترين ياوەرى زەردەشت بووە، تا توانى لە ئاكامدا داوەو كوژراون بەاڵم ئەم كۆڵی نەداوە
 شكست بە لەشكرى تورانييەكان بدات.

و بەگوێرەی ئاينى لە كۆتاييدا، دەبێژێ، هەركەسێك گوێ ِرايەڵی پەيامى ئاسمانى زەردەشت بێت
ەب(، شياوى ئەوەيە كە لە بارەگاى ئاهورا مەزدا جێنشين ِراستى بجولێێتەوە )هەروەك گوشتاس

 و لە ِرۆژى پەساڵندا ِرۆحى لەنێو بەهەشتدا بێت.بێت

  

 15بەندى  46هات 

 35))ئەى ِرۆڵەكانى هيچد سپ ئەسپەنتمان 

 بە ئێوە دەبێژم،

 گوێ بگرن بۆ ئەو شتەى كە بۆ ئێوە خاسترينە،

 و نادان لە يەكتر جيا بكەنەوە،تا بەو هۆيەوە، دانا

 و بە كردارى خاسى خۆتان،

 ِراستى )ئاشا( كە بنچينەى ئاينى ئاهورايە

         بە دەست بێنن.((

و دەبێژێ كە لێرەدا باسى بنەماڵەى هيچد سب دەكا، كە باوە گەورەى زەردەشت خۆيەتى
و ِرۆشەنبير لەرەشبين ئامۆژگارييەكى وە هاتان دەكەم كە بتوانن بەو هۆيەوە مرۆى دانا لە نادان

 و پەيڕەوەكانيدا بزانن.و هەوادارەكانى لەتەک درۆوان ِراستىجيا بكەنەوە، جياوازى لەنێ

وتەی لە كۆتايى ئەم بەندەدا دەبێژێ،مرۆ، لەبەر ِرۆشنايى كردارى خاس كە لە بيرى خاس
 و دروستى يە.خاسەوە دێت، دەتوانێ بگاتە )ئاشا( كە دياردەى ِراستى

 شايانى باس لەم بەندەدا، ئەوەيە كە دەيەوێت بێژێت:
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و دانا لە نادان جيابكاتەوە، وِرێگەى خۆى بە بيرى خاس دەتوانێت چاکە لە خراپە مرۆ،
 و لەژێر سايەى كردارى خاسەوە بگاتە حەقيقەتى ِراستى )ئاشا(.بدۆزێتەوە

  

 16بەندى  46هات 

 36))ئەى فەرشوشتەر هووگوێ 

 ەک يارانى خۆتدا،لەت

 كە ئێمە هەردووكمان داواى،

 و بەختەوەرى هەميشەييان بۆ دەكەينِرۆشنايى

 بِرۆ بۆ،

 و خۆشەويستيدا هاوجوتن،ئەو شوێنەى كە ِراستى لەتەك پاكى

 و توانايى،وێِرادا، ئەندێشەى خاسو لە

 حوكم فەرمانى دەكەن،

 و شكۆى مەزدا ئاهورا، تيايدا ديارە.((

و ا، زەردەشت داوا لە فەرشوشتەر لە بنەماڵە هووگوێ دەكات كە لەتەك يارانلەم بەندەد
و ئامۆژگارى خەڵک و خۆشەويستى بِرواتو پاكىو ِراستىهەوادارەكانيدا بەرەو ِرووناكى
 بكات كە ِرێى ِراست بگرنە بەر.

وو وزەردەشت(ئەوەيە كە هەمهەروەها دەبێژێ كە ئارەزوو خواستى ئێمە )ئاهورا مەزدا
و ِرێگەى ِراست و پەيڕەوانى ئاينى درۆ يا سروشت پەرستى بەرەو يەكتا پەرستىگومِرا

و سوود لە خەاڵتى و پاكىهيدايەت بكەين، بۆئەوەى لە كۆتاييدا هەموان بگەنە پلەى پوختەيى
و ِرزگارى وەربگرن، و جێگەيان بارەگاى ئافەريدەگارى دانا بێت، ئاهورايى، يانى بەختەوەرى

 شوێنەى كە تەنيائەو 

و خزمەتكردنى خەڵک، بە دەست و باوەِرو بيرى خاسو خۆشەويستىو دروستىبەهۆی ِراستى
 دێت.
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 17بەندى  46هات 

 ))ئەى جاماسب هووگوێ، 

 و ژيرئەى هۆشمەند

 ئەز، ئامۆژگاريم كردون كە كارو كۆشش،

 و تەمەڵی بكەنە پيشەتان.نە بێكارى

 كەوايە،

 ويژدانێكى بێدارو كارو كۆششەوە،بە

 ستايشى ئەو ئافەريدەگارە داناو بێ هاوتايە بكە،

 كە بەهۆی ياساى ِراستى خۆيەوە،

 و نادان لە يەكتر جيادەكاتەوە،دانا

 و بەهەموو توانايەكييەوە، چاودێرى لەم جيهانە دەكات.((

و لە يارە بە زەردەشت، لەم بەندەدا ِروو دەكاتە جاماسب كە يەكێ لە وەزيرەكانى گوشتاسەب
 ئەمەكەكانى خۆى بووە، و پێى دەبێژێ:

 و هەوڵوو ئاگادار بە كە ئاينى ِراستى، بريتى يە لە كارو كۆششئەم حەقيقەتە ِرەچاو بكە
و بآ جموجۆأل. كەوايە پێويستە و سوالێكردنو تەمەڵیو جموجۆلێ، نە ئاينى بێكارىتێكۆشان

ويژدانێكى چاکەوە ئيتاعەتى دەستوورى ئاهورا مەزدا بكەين، و بەهۆى كارو كۆششەوە بە
 ستايشى بكەين.

ادان لە ئاهورا مەزدا، بەهۆی ئەو ياسا نەگۆِرو هەميشەيى يەى، واتە ياساى ِراستى، داناو ن
و بەهۆی ئەو تەكو زييەى هەر لەسەرەتاى جيهاندا بۆى داناوين، چاودێرى يەكتر جيا دەكاتەوە
 لەم جيهانە دەكات.

  

 18بەندى  46هات 



 ))هەر كەسێك كە پەيڕەويم لێبكات، 

 ئەز، لەبۆ ئەو كەسە، خاسترينم،

 و لەژێر سايەى ئەندێشەى خاس،

 مژدەى باشترين شتەكانى پێدەدەم.

 م، ئەو كەسەى كە دژايەتيمان دەكا،بەاڵ

 ئێمەش مل مالنێى لەتەکا دەكەين.

 ئەى مەزدا، ئەز، بەهۆى ِراستى يەوە

 ويستو ئارەزووى تۆ وەدى دێنم،

 و ئەندێشەى من،ئەو ِرێگەيەى كە هۆش

 هەڵيدەبژێرێت.((

 دەتوانين بێژين كە ئەم بەندە تەواوكەرەوەى بەندى سيانزەهەمى هەمان )هات( ە. 

و هاوِرێى ئەو مرۆڤە خاسانەيە كە لەم بەندەدا، زەردەشت ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە دۆست
و بيركردنەوەى خاسيان هەلێبژاردووەو پەيڕەوى لێدەكەن. و ِرێگەى ِراستدۆستايەتى دەكەن

وبەختەوەريمان پێدەدات.بەاڵم و پِر لە تەبايىچاکەوە مژدەى ژيانێكى خۆشدوبارە بەهۆى بيرى 
و دژى زەردەشت لە هيچ كردارێكى و پاكى دەكەنو دروستىئەوانەى كە دوژمنايەتى ِراستى

و مل مالنێيان لەگەلێ دەكا تا و ناِرەوا دەسبەردارنين، زەردەشت سازشيان لەتەکا ناكاتناشرين
 رنە بەر.ِرێگەى ِراستى دەگ

و دروستى يەوە، ويستو ئارەزووى ئاهورا مەزدا زەردەشت دوپاتى دەكاتەوە كە بەهۆى ِراستى
 بەدى دێنێت، و لەم ِرێبازەدا بەهۆی بيرى خاسەوە هەميشە پێشەنگ دەبێت.

  

 19بەندى  46هات 

 ))كەسێك كە بە ِراستى، 

 ويستوو ئارەزووى زەردەشت،



 هانێكى نوێ،كە بريتى يە لە بناغە دانانى جي

 وەدى دێنێت،

 بەهرە لە پاداشتى ژيانێكى نەمر دەبێت.

 و لەم جيهانە زيندووەدا،

 دەگاتە

 و خواستەكانى دڵیگشت ئارەزوو

 ئەى مەزدا،

 و ئاشكرات كردووە بۆم.((هەموو ئەم شتانە، تۆ فێرت كردم

ە سادە، و ِروونييەوە، وبە چەندوشەيەكى فرلەم بەندەدا، زەردەشت زۆر بە ِراشكاوى
و فەلسەفەى پەيامەكەى دەخاتە ِروو كە بريتيە لەشۆِرشێكى جيهانى، ستراتيژيەت

وِرزگاركردنى مرۆڤ لەهەموو ئەو كۆتو زنجيرانەى دەستوپێى بەستۆتەوە. شۆِرشێك دژى 
 و پێشەوا دادەنا.و چەوسانەوەى مرۆڤ لەاليەن بڕی لەو کەسانەى خۆيان بەِرابەركۆنەپەرستى

و بەراستى لەپێناوى بناغە دانانى ئەو شۆِرشە ى ئەو کەسانەى بەدڵو بەگيانزەردەشت دەبێژ
و هيواى زەردەشت ويستو ئارەزووتێدەكۆشن، لەِراستيدا ِرێبازى زەردەشت دەگرنە بەر، چونكو

و ژيرانە بيرى لێكردۆتەوە، دامەزراندنى کۆمەڵگايەكى و بەديدێكى گەشو پاككە بيرێكى چاک
و خاوەنى بيرى و راست گوفتارە تاكى ئەندامانى ئەو کۆمەڵگايە راست كردارپێشكەتووە كە تاك

 خاس بن.

  

 سپەنتمەگات سروودى دوازدەهەم -3

 1بەندى  47هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا، 

 و دلۆڤانى خۆيەوە،و شاليارىبە شكۆ مەندى

 بە كەسێك كە كردارو گوفتارى



 و باشترين بير،بەهۆى ئەندێشەى خاس

 و لەسەر بنچينەى ِراستيدا بێت،

 و نەمرێتى دەبەخشێ((پوختەيى

 و پێويست بەشيكردنەوە ناكات.ئەم بەندە فرە ئاشكراو ِروونە

  

 2بەندى  47هات 

 ))كەسێك كە لەژێر سايەى پاكترين ئەندێشەكاندا، 

 خاسترين ِرێگە دەپێوێت،

 و زمانى، بێژەرى ئەندێشەى خاسە،

 و دەستەكانى

 و بێگەردى كراوەيە،بۆ كارى پاكى

 تەنيا يەك بيرى هەيە:

 مەزدا ئاهورا، ئافەريدەگارو دروستكەرو سەرچاوەى ِراستى يە.((

ێبژاردووە، و ِرێگەى ِراستى هەلو پيرۆزدا ژيان دەبێتە سەركەسێك كە لەژێر سايەى بيرى پاك 
و دەنگدەرەوەى بيرى خاس بێت، هەڵسوكەوتو كارو كردارى لە و خۆشوتەو گوفتارى شيرين

و بێگەرد بە ئەنجام و كارى خاسِرووى باوەِرێكى پتەو ئەنجام دەداو بە هەردوو دەستى ئيش
 دەگەيەنێ، ئەو كەسە، تەنيا بير لەيەك شت دەكاتەوە، ئەويش ئافەريدەگارە، كە بەسەرچاوەى

 و دروستى دەزاني.ِراستى

  

 3بەندى  47هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 بە ِراستى، ئەتۆ ئافەريدەگارى ئەندێشەى خاسيت،



 و كاتێك كە خەڵک بە بيرى خاسەوە،

 وێژكاريان كرد.و ِراپرس

 ئەتۆ، بۆ ئەوان

 و جيهانى پِر لە شاديت خولێقاند،ئەم سەر زەمينە

 و ِرابەرايەتى،و بۆ ئاوەدانى

 و بێگەرديت هێنايە ئارا((.پاكى

لەم بەندەدا: دوبارە زەردەشت جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە ئاهورامەزدا ئەندێشەى خاسى 
و وەديهێناوە. هەروەها باس لەوە دەكات كە هەر ئەوە كە ئەم جيهانەى بە شێوەيەكى شاديبەخش

و خاس حوكم فەرمان دادپەروەر و ِرابەرانىو جوان هێناوەتە ئارا، وبۆئەوەى ئاوەدان بێتخۆش
 و بێخەوشێتى هێناوەتە ئارا.و بێگەردىبن، پاكى

  

 4بەندى  47هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 و خراپە كارانێك كەدرۆزن

 ِروو لە بيرى خاس وەردەگێِرن،

 و ئەشكەنجە دەبن.و ئازارتووشى ِرەنج

 و ِراستكردەوەكان، كە ئەم كارە ناكەن، گيرۆدە نابن.خاسان

 و هێزو تواناشى كەم بێتِراستكردەوە، هەرچەندە هەژاريش بێت

 الى ِراستكردەوەكان، بە ِرێزە.

 و خراپە كار، ئەگەر تواناو بە دەسەاڵتيش بێت،درۆزن

 و بێ نرخە.((بى ێبايەخ



و كە پشت دەكەنە )سپەنتامينو( يا گەوهەرى پاكىزەردەشت لەم بەندەدا دەبێژێ: ئەو کەسانەى 
و دروستى، لەسەر ِرێبازى خراپەكارى و بيرى خاس، و گوێ نادەنە چاکەو ِراستىِراستى

و ويژدان دەبنو ئازارو ئەشكەنجەىخۆيان بەردەوامن، لە ئاكامدا، ئەو کەسانە دووچارى ِرەنج
 پەشيمان دەبنەوە.

 ان، هەرگيز كارى خراپيان لێناوەشێتەوە.و پياو چاکبەاڵم، دروستكاران

و پاك كە لە ِرووى ئابووريەوە هەروەها دەبێژێ كە پێويستە ِرێز بگيرێت لە مرۆى خاس
و خراپە كار هەرچەندە و دەستكورتن، ودەبێ يارمەتييان بدرێت. بەاڵم درۆزنهەژار

ەتيدا، هيچ سودێك بە دەوڵەمەندو دەسەاڵتدارو تواناش بێت، لەبەر ئەوەى لە بوارى كۆمەاڵي
واتەيەكى و بە بێ بايەخيان بزانين. بەخەڵک ناگەيەنێت، دەبێ بە چاوى سوكەوە تەماشاى بكرێت

و خراپەكاراندا نەيار و لەگەلێ درۆزنانو هاوِرێ بينو پاكاندا دۆستديكە، دەبێ لەتەک خاسان
و گومِرامان خشتەمان بەرێتو پلەو پايەو تونايى مادى خراپە كارێك، لەبين، نەهێلين دارايى

 بكات.

  

 5بەندى  47هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،        

 ئەتۆ، بەهۆی ئەندێشەى پاك،          

 مژدەى خاسترين خەاڵتت داوە         

 بە ِراستكردەوەكان.         

 و بەد كاران،بەاڵم، درۆزن         

 هيچ جۆرە بەهرەيەك لە دلۆڤانى تۆ نابەن.         

 و بەد كردار،چونكو،درۆزن         

 و خراپى هەيە.((ئەندێشەو كردارى نادروست         

و دروستكردار، بەهرە لە باشترين خەاڵتێك كە زەردەشت، لەم بەندەدا دەبێژێ: مرۆى خاس
خەاڵتە، بەهۆی بيرى پاكەوە پێى مژدەى پێدراوە لە اليەن ئاهورا مەزداوە، وەردەگرێت. ئەم 

و خۆشەويستى يەى دەگات. بە اڵم خراپە كارو درۆزنان، بى ێبەهرە دەبن لەو خەاڵت



و و دەردە سەرىئاهورامەزدا، بە پێچەوانەوە ئاكامى كردەوە خراپەكانيان، بە شێوەى ِرەنج
ى خراپە كارى، و ِرەشئەشكەنجە دەبێت. لە ِراستيشدا، ئەو کەسانەى كە پەڵە هەورى چڵکن

و درۆ، هيچ كارێكى و ِرەش كردووە، و جگە لە خراپەو ِرۆشەنى دڵيانى تاريكئاسمانى شين
ديكە ناكەن، نابێ چاوەِروانى خەاڵتى ئاهورايى بن. بە كورتى دەبێ بێژين سزاى خراپ بۆ 

اكو خراپەكارانە، و پاداشتى خاس بۆ خاسكردارانە. خەاڵتى ئاهورايى بۆ كەسێك دەبێت كە پ
 و بير خاس بێت.و دروستكردارِراستگۆ

  

 6بەندى  47هات 

 ))كەوايە، بەهۆى ئەندێشەى پاك،       

 و تيشكى ِرووناكى تۆوە:       

 و خراپان،چارەنووسى هەردوو دەستەى چاکان        

 ئاشكراو ِرۆشەن دەبێت،        

 و پاكى،و گەشە پێكردنى باوەِرو ِراستىو بە پەرەسەندن       

 عەودااڵنێكى زۆر،        

 و دەيگرنە بەر.((ِرێبازى تۆ هەلێدەبژێرن        

و پاكى، لە و گەوهەرى خاسىلێرەدا. زۆر بە ِراشكاوى ئەوەمان پێ دەبێژێ كە بيرى خاس
يزاد بتوانێت بە هۆيانەوە بەرەو پوختەيى دياردەكانى ئاهورا مەزدان، و ئامرازن بۆئەوەى ئادەم

 و پێى بگات، ولە ئاكامدا پاداشتى خۆى وەربگرێت.هەنگاو هەلێبێنێت

و خراپەكاران، ويژدانى پاكو لەم بەندەدا، زەردەشت دەفەرموێت، چارەنووسى خاسان    
 و ديارى دەكات.و ئەندێشەى خاس ِرۆشەنپرشنگى ِرووناكى معنوى

ژێ: تەگەركو، باوەِرى ِراستەقينەو ِراستى كە دوو لە كۆتاييدا دەبێ
و دەروونى ئادەميزادا گەشە بكات، پترو خاستر بەرەو دياردەى)ئارمەئيتى(و)ئاشا(ن، لەنێو دڵ

 و دوور دەكەوێتەوە لە درۆو خراپە.حەقيقەت هەنگاو هەلێدێنێت

و ی باوەِرى ِراستەقينەهەروەها سەرنجى عەودااڵنى حەقيقەت بۆ ئەوە ِرادەكێشێ كە، تەنيا بەهۆ
 و دروستى دەتوانرێت ِرێگەى گەيشتنە الى ئاهورا مەزدا بدۆزينەوەو ڵی نزيك بينەوە.ِراستى



  

 سروودى سیازدەهەم

 1بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا، 

 لە كاتى پاداشت دانەوەدا،

 و ئەوکاتەى كە ِراستى بەسەر درۆدا سەركەوێت،

 و ياوەرەكانيانرى كافرو پەردە لە ِرووى فريوكا

 بۆ هەميشە ِرا دەمالێرێ،

 ئەوسا، بەهۆی خەاڵتى تۆ

 و خۆشەويستى تۆ. پتر دەبێت.((و باوەِر بە تۆستايشت

 و تيايدا زەردەشت دەفەرموێت:( ە47ئەم بەندە، تەواوكەرەوەى بەندى پێشووى )هات 

لە ِرۆژى پەساڵندا، كاتێك كە ئيدى بە تەواوەتى، ِراستى بەسەر درۆدا سەر دەكەوێت، و پەردە 
و خراپەكاراندا ِرادەمالێرێت، حەقيقەتى هەموو شتێك ئاشكرا لە ِرووى درۆو دەلەسەى درۆزن

و چاکە لە هەموو شوێنێكدا ا، باوەرى خەڵک بە ئاهورا مەزدا زێتر دەبێتدەبێ، ئەوس
 حوكمفەرما دەبێت.

 لێرەدا مژدەى ئەوە بە خەڵک دەدرێت كە لە ئاكامدا، ِراستى بەسەر درۆدا زالێ دەبێت.

و واقيعدا، ِرۆژى پەساڵن ئەو ِرۆژەيە كە ئەم ِراستيە دێتە ئارا، ئەو ِرۆژەى كە درۆو جەردەيىلە
و و پاكىو دروستىو ِراستىو چاو چنۆكى لە کۆمەڵگادا بنبِر دەبێو ِرژدو ِرقو قينەزێتىد

و خۆشەويستى جێگير دەبێت. ئەوسا، نورو تيشكى باوەِرى و لە خۆ بوردنكردەوەى خاس
و دلۆڤانى باڵو دەبێتەوەو و پاكدڵیو ئاسايشو ئاشتىِراستەقينە لەنێو دڵی هەمواندا هەلێدێت

 و شوێنێك دەگرێتەوە.هەمو

و ئەم بەندە، زێتر دڵی ئادەميزاد پِر لە هيوا دەكات، كە بيرى خاس لە ئاكامدا سەردەكەوێت   
هەموو خەڵک ِراستى يان بۆ ئاشكرا دەبێ، و پاشە ِرۆژێكى خۆش چاوەِرێمان دەكات، پێمان 



وە، و لە ئاكامدا حەق وبى ێسوود نامێنێتەو هەوڵەكانمان بە فيِرۆ ناچێتدەبێژێ كە كارو كۆشش
 بەسەر ناحەقدا زالێ دەبێت.

  

 2بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا، 

 پێش ئەوەى ئەندێشەم گرفتارى ِراِرايى بێت،

 لە زانيارى خۆت ئاگادارو دڵنيام بكە.

 و خراپەكاردا سەردەكەوێت؟ئايا ِراستكردار بەسەر درۆزن

 ويستو خواستى تۆ ئەمەيە،بێگومان

 و ئەمەش گەورەترين سەركەوتنە لە ژياندا.((

هەرچەندە لە بەندى پێشودا، بە ِراشكاوى مژدەى سەركەوتنى ِراستى بەسەر درۆدا دراوە، 
ئاهورا  ەكانى خۆى دڵنيا بكات،ِروو دەكاتەبەاڵم دەبينين لەم بەندەدا، زەردەشت بۆئەوەى پەيڕەو

و داواى وەاڵمى لێدەكات بۆئەوەى بە ِراشكاوى وەاڵمى و هەمان پرسيار دەكاتەوەمەزدا
و دوچارى و پێش ئەوەى بيرى ئالێۆز بێتبدرێتەوە، بۆيە دەبێژێ كە نيگەرانى پاشە ِرۆژە
و ئايا لە ئاكامدا خاسكرداران و پێى بێژێتِراِرايى بێ، ئەم ِراستى يەى بۆ ئاشكرا بكات

 و درۆزنان سەردەكەون يا نە.ِراستگۆيان، بەسەر خراپە كاران

و ويستو خواستى ئاهورا مەزدا ئەوەيە كە لە ئاكامدا، ِراستىهەرچەندە خۆى دەزانێت كە
بكەين  دروستى سەركەوتو بێت، بەاڵم پێويستى سەرشانى هەموانە كە دژى ئەهريمەن، ملمالنێ

 خۆش بكەين بۆ سەركەوتنى خاسكرداران بەسەر خراپە كاراندا.ِرێگە 

هيواى گەيشتنە ِرۆژێكى درەخشان، وا لە ئادەميزاد دەكا هەوڵو كۆشش بدا بۆ پێشخستنى 
 کۆمەڵگا.

  

 3بەندى  48هات 

 ))ئەو ئامۆژگارييانەى كە مەزدا ئاهوراى ئافەريدەى خاسيەكان، 



 بەهۆى ِراستى يەوە )ئاشا(

 فێرى خەڵکى دانا دەكات،

 خاسترين ئامۆژگارين

 بەهۆى ئەم ئامۆژگارييانەوەيە كە،

 و مامۆستايانى عيرفانىداناو پياو چاکان

 بە بيرى پاكو هۆشەوە،

 و دەبنە پەيڕەوت.((دڵ بەتۆ دەبەستن

زەردەشت، زۆر بە ئاشكرا لەم بەندەدا كە پەيوەندى بە بەندى پێشوەوە هەيە دەبێژێ، كە 
و فەلسەفەو عيرفان، دەبێ بە داناو ئامۆژگارييەكانى ئاهورا مەزدا كە پِرە لە حيكمەت خاسترين

و زانياريانە لە ِرێى ِراستو ِرۆشەنبيرومرۆى پاكو دروست بدرێت بۆئەوەى ئەو ئامۆژگارى
و بۆ خزمەتكردنى خەڵک بەكاربێنن، چونكو ئەگەر ئەم زانياريانە بكەوێتە دەست دروستدا

 و کۆمەڵ بەكارى بێنن.بير خراپ، لەوانەيە بۆ لەناو بردنى خەڵکو مرۆى ناياب

و مامۆستايانى فەلسەفەو عيرفان، ئاگادارى ئەم و پاكانهەروەها دەبێژێ، هەموو ِرۆشەنبيران
و جۆرە ئامۆژگارييانەن. لێرەدا دەتوانين بێژين كە سروودەكانى گاتەكان پر ِلە حيكمەت

 ەوەندە پِر ماناو پوختەن، كە هەر كەسێك ناتوانێت ڵی تێبگات.و هەروشەو ِرستەيەكى ئعيرفانن

ئەوەى لێرەدا سەرنج ِرادەكێشێ، ئەوەيە كە دەفەرموێت، دەبێ مرۆى داناو بير خاس،ئەم 
ئامۆژگارييانە فێر بن،و نابێ ئەوانەى كە دانان بەاڵم باش بير ناكەنەوە. ئەم ئامۆژگارييانە فێر 

 و دژ بە کۆمەڵگا بەكارى دێنن.ۆيانبن، چونكو بۆ سوودى تايبەتى خ

و هۆشەوە دەتوانێت خۆى لە كۆتايي ئەم بەندەدا دەبێژێ، هەر كەس تەنيا بەهۆى بيرى خاس
 بە پەيڕەوو موريدى بارەگاى ئاهورا مەزدا بزانێت.

و ئەندێشە بۆ گەيشتنە الى لێرەدا دەبينين كە دووبارە ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە تەنيا هۆش
ەزدا بەس نيە، بەڵکو )ئەندێشەى خاس( و دڵی پاك لەتەك هۆشدا دەتوانن مرۆڤ بەرەو ئاهورا م

 ِرێگەى ِراست ببێت.

ئەوەى لەم بەندەدا دەستگيرمان دەبێ، ئەوەيە كە، هەركەس دەتوانێت بەهۆى پەروەردە كردنى 
ويژدانى پاك ياخود بێژين خۆناسين،نيزيك بێتەوە لە بارەگاى وو دڵپاكىو هۆشئەندێشەى خاس

 ئاهورا مەزداى داناو ژير.



  

 4بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 ێت،كەسێك كە ئەندێشەى خاس يا خراپ ب

 و گوفتارو كرداريشى، هەروا دەبێت،ويژدان

 ئەو ِرێگەيەى كە ئەندێشە، بە ئازادى هەڵيدەبژێرێت

 ويستى ئەو كەسە پەيڕەوى لێدەكات،وباوەرِ 

 و لە ئاكامدا، هۆشى تۆيە كە

 چارەنوسيان ديارى دەكاو لە يەكديان جيا دەكاتەوە.((

و اس يا خراپ بێت، گوفتارلێرەدا دەبێژێ كە، ئەندێشەى ئادەميزاد ئەگەر خ
و ويستى ئەو كەسەش بەرەو خاسى يا خراپى دەِروات. بێگومان چارەنوسوويژدانكردارو

 و خراپە دوو شتى جياوازو دژ بە يەكدين.ئاكامى ئەم جۆرە کەسانە ئاشكراو ِرونە. چونكو چاکە

ەگەر ئەندێشە پاكو كەوايە، بنچينەو پايەى هەر كارێك لەسەر بناغەى ئەندێشە دامەزراوە. ئ
وخراپ بێت، خاس بێت، بێگومان ئاكامێكى فرەخاسى دەبێت، بە پێچەوانەوە ئەگەر ئەندێشە بەد

 ئاكامێكى زۆر خراپ چاوەِرێى دەكات.

 و چارەنوسە، بەهۆی هۆشى تەواو سەنگى ئاهورا مەزدا ديارى دەكرێت.ئەم ئاكام

  

 5بەندى  48هات 

 ))هيوادارين، شاليارانى خاس، 

 و پاكى يەوە،و زانستكردارى خاس بە

 حوكمِرانى ئێمە بن،

 نە شاليارانى ستەمكارو بەد ئەندێشە.



 پاكو تەميزى بۆ خەڵک،

 هەر لەسەردەمى لەدايكبونەوە، خاسترين خەاڵتى ئاهوراييە.

 بۆ ئاوەدانى جيهان دەبى ێ تێبكۆشين،

 و دروستى، خەڵک پەروەردە بكەين،دەبێ بە ِراستى

 ناكى بەرين.((و بەرەو ِروو

و و خراپەكاران نەتوانن بەسەر خاسانزەردەشت، داوا لە ئاهورا مەزدا دەكات كە، ستەمكاران
بەتايبەتی   و شاليارانى خاسكردار بێت،پياو چاکان سەركەون، و هەميشە سەركەوتن بۆ مرۆ

و كرداريان خاس بێت لەتەک و ئەندێشەى خاسەوە كاربكەنشالياران دەبێ بەهۆی هۆش
خەڵکيدا. زەردەشت دەبێژێ، يەكى لە خاسترين خەاڵتەكانى ئاهورايى بۆ هەموو كەسێك هەر 
لە كاتى لەدايك بونيەوە، بريتى يە لە پاكى، چونكو، گەر هەموان پاكو تەميزى ِرەچاو بكەين، 

و دەردو ِرەنج نابين. بێگومان، مەبەست لە پاكو تەميزى لە ئاينى ز گرفتارى نەخۆشىهەرگي
و ئاگريش پيس زەردەشتيدا تەنيا پاكێتى لەشوجلو بەرگ نيە، بەڵکو پێويستە، ئاو، خاك،هەوا

و بە پاكى ِرابگيرێن، چونكو فرە لە نەخۆشيەكان بەهۆی پيسكردنى ئاوو هەواوە نەكرێن
كەوايە پێويستە هەر لەسەردەمى مناڵيەوە، خەڵک فێرى پاكو تەميزى ببن دوچارمان دەبن. 

 بۆئەوەى كە گەورە بون بتوانن پەيڕەوى لەم ئەصڵە بكەن.

لە كۆتايي ئەم بەندەشدا، ديسانەوە زەردەشت بە ئاشكرا ئامۆژگارى خەڵک دەكات كە، بۆ 
 و تەوەزەلى بخەنە الوە.و تەمەڵیو تێبكۆشنو ئاوەدانى جيهان، كاربكەنپێشخستنى کۆمەڵ

هەروەها، ئەوەى شايانى باسە ئەوەيە كە زەردەشت تەنيا باسى ئاوەدانى مادى نەكردووە، بەڵکو 
و پێشخستنى کۆمەڵ لە ِرووى ماديەوە، دەبێ لە بوارى دەفەرموێت، ئادەميزاد لەتەک ئاوەدانى

 ن.و بەرەو ِرووناكى ِراستەقينە، هەنگاو هەلێبێنِراستەوە، دياردەكانى معنويش پەروەردە بكەن

  

 6بەندى  48هات 

 ))بە ِراستى ئارمەئيتى )زەوى( 

 پشتو پەنايەكى خاسە بۆمان.

 ئارمەئيتى )زەوى(،



 و خۆ ِراگرتنمانپێدەبەخشێت.دوو خەاڵت، توانايى ِرۆحى

 و مەزدا ئاهورا،

 و لەژێر سايەى ِراستيدا،لەسەرەتاى بووندا

 و ِرووەكى لەسەر زەوى ِرواندووە.((گژوگيا

و باوەِر بە ، بايەخێكى زۆرى بە ئارمەئيتى داوە، ئارمەئيتى دياردەى خۆشەويستىلەم بەندەدا
و خۆشەويستى خەڵک يا و لە پاشاندا كراوە بە چاودێرى زەوى. دەبێژێ. باوەِر بەخواخوايە
واتايەكى ديكە، بەهرە بردن لە نيشانەو ِرووناكى ئارمەئيتى، لە كاتى تەنگانەو گرفتاريدا، بە

 تو پەناو ئاسودەترين پەناگايە بۆ پەنا بردن بۆى.خاسترين پش

و جەستەيى بە مرۆ دەدات، بەڵگە نەويستە، كە باوەِرو پەنا بردنە بەر خوا، هێزو تواناى ِروحى
 توانايي خۆِراگرتن بەرامبەر بە هەموو دژوارييەكانى ژيان، پتر دەكات.

و دەبێژێ، لەبەر ئەوەى دا دەكاتلە كۆتاييدا دەربارەى باسى ِرۆڵی ئارمەئيتى لە بوارى مادي
)ئارمەئيتى(، ئەم ئەمشاسپەندە پاكە چاودێرى زەوى دەكات، هەر لەسەرەتاى دروستبونى 
و زەوى، ئافەريدەگارى داناو ژير توانايى ِرواندنى هەمە جۆرە ِروەكێكى وەك دارو درەخت

 ودى لێوەربگرن.و سگژوگياى داوە بە زەوى بۆئەوەى خۆراكى پێويست بۆ خەڵک دابين بكات

ئەوەى شايانى باسە لەم دوا دێِرەدا، ئەوەيە كە دەبێژێ ئەم كارە بەگوێرەی حيكمەتێكى     
 واتە بەگوێرەی ياساى ِراستى )ئاشا( ئەنجام دراوەو دەدرێت.ئاهورايى

واتە ياساى ِراستى )ئاشا(، كەواتە، دەتوانين بێژين، بەگوێرەی ياساى نە گۆِرى سروشت
ودى مادى لە زەوى وەردەگرێت بۆ بەرهەم هێنانى هەمە جۆرە ئازووقەيەكى ئادەميزاد سو

و تەنگانەدا، بەهۆی باوەِر بەخوا، واتە لە ِرووى معنوى پێويست بۆ ژيانى، و لە كاتى سەخڵەتى
 و پەناى بۆ دەبێت.يەوە، سود لە دياردەى ئارمەئيتى وەردەگرێت

و ئاسودەترين و معنوى يەوە خاسترينمادىلەبەر ئەوە دەتوانين بێژين، ئارمەئيتى لەڕوی 
 پەنايەكە بۆ ئادەميزاد.

  

 7بەندى  48هات 

 ))ئەى ئەو کەسانەى كە. 



 ئەويندارى بيرى خاسن،

 و قينە دوور بخەنەوە،خۆتان لە ِرق

 و بەرامبەر ستەم خۆتان ِرابگرن.

 و باڵو كردنەوەى ِراستى،بۆ پەرە سەندن

 وەستنو خۆشەويستى ببدڵ بە بيرى خاس

 لەتەک پياو چاکان، هاوكارى بكەن،

 تاريگەى گەيشتنە بارەگاى ئاهورامەزدا بدۆزنەوە.((

و ئامۆژگارييان دەكات لەم بەندەدا، زەردەشت ِروو دەكاتە ئەو کەسانەى كە خاوەنى بيرى خاسن
 و تووِرەيى بەسەرياندا زالێ بێت.و قينەكە هەرگيز ِرێگە نەدەن ِرق

و تووِرەيى، يەكێ لە هەرە گەورەترين مەترسيەكانە كە دووچارى و قينەئاشكرايە كە ِرق
و لە ناوى دياردانە بەسەرماندا زالێ بن، هەموو گێتى دەشێوێنن ئادەميزاد دەبن.ئەگەر ئەم

دەبەن، لەبەر ئەمە پێويستە لەسەر هەموان كە كۆنترۆڵی هەستى خۆمان بكەين تا دووچارى 
 ئەم دياردانە نەبين.

و بەد كرداران، و دڵِرەقى نە فامانو توِرەيىهەروەها دەفەرموێت: بەرامبەر جەورو ستەم
سەخت خۆمان ِرابگرين، بە هيچ جۆرێك بير لەوە نەكەينەوە كە ئێمەش وەك  هەروەك كێوێكى

و ئەوان ِرەفتار بكەين. بەواتەيەكى ديكە، دەبێ خۆمان بەهێزو پِر چەكى معنوى بكەين
 و قينەو توِرەيى نەكەينەوە.كۆنترۆڵی ئەندێشەى خۆمان بكەين بۆئەوەى هەرگيز بير لە ِرق

و خۆشەويستى يەكتر ببەستن، و دلۆڤانىل ێبە بيرى خاسهەروەها زەردەشت دەفەرموێ، د
 و دڵشكانى خەڵکى نەكەنەوە.هەرگيز بير لە ئازاردان

و وهەموو خەڵکمان خۆش بوێتبە پێچەوانەوە هەوڵ بدەين دڵی خۆمان پاكو بێگەرد بكەينەوە
 بير لە بەكارهێنانى هێزو چەك نەكەينەوە،

 و دەبێژێ،دەكات لێرەدا، دوبارە زەردەشت ئامۆژگاريمان

و و دروستيدا دەبەستێمرۆى پاكو ِراستكردار ئەو كەسەيە پەيوەندييەكى نەپچِراو لەتەك ِراستى
 و تەكوزى تێدەكۆشێ.و دروستىو باڵو كردنەوەى ِراستىبۆ پەرە سەندن



و پاكى و دروستىو خەڵکى بەرەو ِراستىو خاسان هەميشە اليەنگرى كارى خاسنجوامێران
و ئاسايش و ئازادىو پێشكەوتنيى دەكەن بۆئەوەى کۆمەڵگاى مرۆڤايەتى بەرەو ئاوەدانىِرێنما

 و ِرزگارى بەرن.و لە ئاكامدا بەهرە لە بەختەوەرىبەرەو پێش ببەن

و پاكى لە ئاكامدا دەگەنە بارەگاى و دروستىلە كۆتاييدا دەفەرموێت، هەوادارانى ِراستى
 دەو بەهەشتى بەرينيان پێ دەبەخشرێت.ويژدانى ئاسوئاهورامەزدا، واتە

  

 8بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا، 

 هيواو ئارەزووم بەهرە بردن لە هێزى معنوى )وەخشتەرا( تۆيە،

 بەاڵم،

 و هاوِرێ يانم، زێترە.و پاداشتى تۆ، بۆ منئارەزووى بەخشينى خەاڵت

 چەندە ئاواتە خوازم،

 كە لە ِرێى ِراستى خۆتەوە،

 خۆت بۆ پەيڕەوەكانت ئاشكرا بكەيت،

 تا بە بيرى خاسەوە،

 تێبكۆشن بۆ پێشخستنى كارەكانيان.((

ەوەيە كە بەهرە لە هێزى لەم بەندەدا، زەردەشت دەبێژێ، كە هيواو ئارەزووى هەمو كەسێك ئ
و بەختەوەرى بژى. لێرەدا مەبەست معنوى )وەخشتەرا( وەربگرێت بۆئەوەى بتوانێت بە خۆشى

 ويستو ئارەزووە دەروونيەكانى خۆمانە،لە )وەخشتەرا( هێزو تواناى سەركەوتن بەسەر

ومان لە ويستو ئارەزووە دەرونييەكانى خۆى زالێ بێت، بێگهەر كاتێك كەسێك بتوانێت بەسەر
 ژيانيدا بەختەوەرو سەركەوتو دەبێت، چونكو گيرۆدەى چاو چنۆكى نابێت.

و ئەوسا، ئەو جۆرە کەسانە دەتوانن پتر هێزو تواناى خۆيان بەكار بێنن بۆ خزمەتكردنى خەڵک
 و خەڵک بەرەو پوختەيى ِرێنمايى بكەن.تێبكۆشن بۆ پێشخستنى کۆمەڵ



ەكانى خۆى دەكات كە بريتى يە لە بەهرە وەرگرتنى هەروەها لێرەدا، باسى يەكێ لە ئارەزوو
و تەمەن و بەخشيشەكانى ئاهورا مەزدا، كە بريتى يە لە تەندروستىو هاوِرێكانى لە خەاڵتخۆى

 ويژدانێكى بێدارو هێزو توانا بۆ خزمەتكردنى خەڵک.و دڵێكى پاكودرێژى بە بيرى خاس

  

 9بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 چلۆن بزانم كە

 تۆ لەسەر بنچينەى ِراستيدا،

 و ئەوانەش كە دەيانەوێ ئازارم پێبگەيەنن،بەسەر هەموان

 حوكمِرانى دەكەيت؟

 و شێوەى بيركردنەوەى خاسيشم،چلۆنايەتى

 بە دروستى پيشان بدە.

 چۆنيەتى بەهرە وەرگرتن لە خەاڵتى خۆتم پێشان بدە،

 و پەيامبەر دەبێچونكو سوشيانت

 شتى كارەكانيان، ئاگاداربن.((لە پادا

لەم بەندەدا، وادەردەكەوێت كە زەردەشت دوچارى دوو دڵی بووە لە هێزو تواناى ئاهورا مەزدا، 
ورەى زەردەشت نزم و ئەشكەنجە ى درۆزنان، خەريكەو ئازارواديارە كە دوژمنايەتى نەياران

 دەكەنەوە.

حوكمِرانى بەسەر هەمواندا دەكەيت  وبۆيەكا دەفەرموێت: ئەگەر تۆ ئەى مەزدا، شاليارى
و ئەوانەى دەيانەوێت ئازارم پێبگەيەنن، كەوايە، ئاگادارم بكە ئاگاداريت لە نيەتى خراپەكاران

 و بِريارەكانيان.لە نيەت

و هەروەها، زەردەشت دەيەوێت ئاگادار بێت لە شێوەو چلۆنايەتى بيركردنەوەى خاس
)وەهومن( ە، بۆئەوەى بەهۆی بەهرە وەرگرتن لەم  خۆشەويستى كە لە دياردە تايبەتيەكانى



دياردانە، لە خەاڵتى ئاهورا مەزدا، ئومێدەواربێت. لە كۆتاييدا، باسى ئەوە دەكات 
و هەموو هێزو تواناو بيرى خۆيان بۆ سوشيانتەكان، واتە ئەو کەسانەى لە خۆ بوردون  كە

و جەورو يان بكەن لە ستەمخزمەتكردنى خەڵک تەرخان كردووەو دەيكەن، بۆئەوەى ِرزگار
و بێدادى )زەردەشت خۆى يەكێكە لەو و لە هەموو جۆرە نەزانينو بەد كارانجەفاى درۆزنان

 سوشيانتانە(، دەبێ ئاگادار بن لەو پاداشتەى كە بە خەاڵت پێيان دەگات.

  

 10بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 و پەرەى پێدەسێنن؟كەى خەڵک لە ئايينى تۆ دەگەن

 كەى ئەم ژاراوە شێتكەرە لەنێو دەچێت؟

 ئەو شتەى )كەرپەن(، تاوانبارەكان،

 خەڵکى پێ فريو دەدەن.

 و شاليارە ستەمكارە بير خراپەكان،

 بەهۆى ئەوەوە، حوكمِرانى دەكەن.((

و ئاوێستا ونبكەينەوە كە، توێژەرانپێش ئەوەى ماناى ئەم بەندە لێكبدەينەوە، پێويستە ئەوە رِ 
و...(، بە شێوەى جۆراو جۆر، ناسانێك وەك )بارتلومە، گلدنر، مولتن، دگتر تاراپوراال، پورداود

ئەم بەندەيان لێكداوەتەوە. بڕێكيانوشەى )ژاراوە شێتكەرە( يان بە گياى )هوم( داناوە كە ئاوەكەى 
ِرەدان كە زەردەشت هەرگيز باسى ئەم جۆرە سەر خۆشكەرەوە يە،هەندێكى ديكەيان لەو باوە

و ئاكارە، و ئەو ژاراوە و ئامۆژگارييەكانى زێتر دەربارەى معنوياتشتانەى نەكردووە
و درۆ، داناوە. چونكو ئەم دوو دياردەيە لە هەر شوێنێكدا ِرەخنە شێتكەرەوەيەيان بە چاوچنۆكى

 دەى دوا كەوتن دەكەن.و کۆمەڵگا گيرۆو خراپەبكەن، مرۆڤ دوچارى بەد بەختى

و ومرۆ خاسەكان بێنە مەيدانلەم بەندەدا، زەردەشت چاوەِرێى ئەوە دەكا كەسوشيانتەكان
و و تێبكۆشن بۆ باڵو كردنەوەو پەرەسەندنى ئاينى ئاهورايى، واتە، پاكىيارمەتى خەڵک بدەن

وخراپە ە فريوو....و خەڵکى لو خۆشەويستىو فيدا كارىو يەكتا پەرستىو دروستىِراستى
 ِرزگار بكەن.



و ستەمكارەكان، بەهۆی )هوم( كە لە كۆتاييدا، دەبێژێ كە )كەرپەن( و شاليارە درۆزن      
ئاوەكەى سەرخۆشكەرەوەيە ياخود بەگوێرەی لێكدانەوەى بڕێ لە زانايان، چاوچنۆكى )تەماح( 

 و

 و سوارى سەريان بوندرۆ، خەڵکيان فريو داوەو گومِرايان كردون

  

 11بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 و باوەِر بەخوا،كەى ِراستى )ئاشا( و پاكى )وەخشتەرا(لەتەک خۆشەويستى

 وواڵتى پِرلە كێلێگەو سەوزەاڵنى بەرين،و

 و ئاوەدان،وخانوو بەرەى خاس

 دێتە ئارا؟

 چ کەسانێك،

 و خراپە كارانى دڵِرەشئێمە لە درۆزنان

 ئاسودە دەكەن؟

 و چ کەسانێك،

 و بيرى خاسلە زانست

 بەهرە وەردەگرن؟((

و و پاكىزەردەشت، ئاواتە خوازە لە ئاهورا مەزدا كە هەموو خەڵکى ِرووبكەنە ِراستى      
و باوەِركردن بە خواى تاكو تەنيا، وبەسەر هەواو هەوەسى دەرونى خۆياندا زالێ خۆشەويستى

 وەدان پێكەوە نين.و کۆمەڵگايەكى ئابن، تا بتوانن ژيانێكى پِر لە خۆشى

( دا بە جۆرێكى ديكە، ئەم 7بەندى  46زەردەشت، دوبارە پرسيارێك دەكاتەوە كە لە )هات  
 پرسيارەى كردبو. لێرەدا دەفەرموێت:



و خراپەكاران ِرزگار بكات، كە لە كێ وە ياخود چ شتێك دەتوانێت مرۆ لە دەست درۆزن
ماژە بۆ ئەوەكراوە كە تەنيا لە ِرێگەى بەهرە كۆتايى ئەم بەندە بە شێوەيەكى نا ِراستەوخۆ، ئا

و بيرى خاسەوە، دەتوانرێت ئادەميزاد ِرزگار بكات لە خراپەى وەرگرتن لە زانستى ِراستەقينە
 خراپەكاران.

  

 12بەندى  48هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 وواڵتان،سۆشيانتەكانى

 کەسانێك دەبن كە،

 بەهۆی پەيڕەوى لە ئەندێشەى خاس،

 و پێويستى سەرشانيان ئەنجام دەدەن.ئەرك

 و ئامۆژگارييەكانى تۆيە،كرداريان لەسەر بنچينەى ِراستى

 و قينە،و بە دروستى، بۆ لەنێو بردنى ِرق

 دانراون.((

لەم بەندەدا، باسى سۆشيانتەكان يا ِرزگار خوازانى خەڵک دەكاو دەبێژێ، ئەمانە كە سانێكن 
و دڵێكى بێگەردو وبيرى خاسزاناو دانا، وهەموو ئەو ئەركانەى سەرشانيان لە ِروانگەى هۆش

و كارى پێدەكەن. هەروەها دەبێژێ كە كارو كردارى ئەمانە، لەسەر چاوەى پاكەوە دەِروانن
و هەموو هەلێسو كەوتيان لەتەک ئامۆژگارييەكانى و پاكييەوە هەلێدەقولێێتو دروستىِراستى

 ئاهورا مەزدادا هاو جوتە.

و و ئاشتىيەكێ لەتايبەتكارييەكانى ئەمانە ئەوەيە كە، هەوڵ دەدەن لەنێو خەڵکيدا،خۆشەويستى
و ژدە هێنەرى ئاشتىو دوژمنايەتى بنبِر بكەن. ئەمانە مو قينەئاسايش دابين بكەن، و ِرق

 و برايەتين بۆ خەڵک.و شادىو ئازادىخۆشەويستى

  

 سرودى چواردەم



 1بەندى  49هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 (،37لە مێژە كە )بەندوە()

 لە كردارى نا دروستى خۆى، شادمانە،

   مل مالنێم لەتەکا دەكات.

 ئەى بەخشەندەى ميهرەبان،

 ياريدەم بدەو هێزو توانام پێ ببەخشە

 بە ئەندێشەى پاك، تا

 لە گومِرايى ِرزگارى بكەم.((

لەم بەندەدا، باسى يەكێكى ديكە لە نەيارانى زەردەشت دەكا بە نێوى)بەندوە( كە لە خراپە كاريدا 
 كەمتر لە )كەرپەن( و )كاوى( يەكان نەبووە.

و زەردەشت سەرەتا ناِرەزايى خۆى دەر دەبڕێت لە كارو كردارى بەندوە كە خەريكى فيتنەيى
و هەست و شادمانەو بەم كارانەى زۆر خۆشحالێو فريودانيانەو گومِراكردنى خەڵکدووِروويى

 بە خۆشى دەكات.

زەردەشت، داوا لە ئاهورا مەزدا دەكات كە هێزو تواناى پێ ببەخشێت تا بتوانێت ِرێگە لە 
وە بيخاتە و خۆشەويستى يەخراپە كاريەكانى بگرێت، و هەروەها بتوانێت بەهۆى بيرى خاس

 و دروست.سەر ِرێى ِراست

و لێرەدا زێتر جەخت لەسەر ئەوە كراوە كە زالێ بوون بەسەر نەياراندا، تەنيا بەهۆى چەك
وقسەى و بەهۆی بيرى خاسو ئامرازە مادييەكان نيە، بەڵکو بەهێزو تواناى معنوىزۆرە مڵی

ى بكرێ بۆ سەر ِرێبازى و دروست دەكرێ خەڵک ِرێنمايو ِرەفتارى گونجاوو شيريننەرم
 ِراستەقينەى ژيان. و دوورەو پەرێز بون لە خراپەكارى.

  

 2بەندى  49هات 



 ))ئەى مەزدا، 

 ئەم )بەندوە( نيگەرانى كردووم،

 و فريو،چونكو)ئاينەكەى( بريتى يە لە درۆ

 و دووركەوتن لە ِراستى.

 نە پابەندى پاكى يە

 ندێشەى خاسە.((و ئەو نە باوەِرى بە ِراوێژو ئامۆژگارى

لەم بەندەدا، زێتر باسى كەسێيەتى )بەندوە( دەكات كە كارو كردارى هەموى بريتى يە لە درۆو 
و گومِراكردنيان، بۆيە زەردەشت نيگەرانە، و مەترسى ئەوەى هەيە كە ئەم فريو دانى خەڵک

 ڵە بكەن.و ِرێى ِراستيان لێ هەو خەڵکى چەواشە بكەنجۆرە کەسانە نکۆمەڵگا ئالێۆز بكەن

هەروەها دەبێژێ كە )بەندوە( هەرگيز دل ێ نابەستێ بە )سپەنتە ئارمەئيتى( كە دياردەى باوەِر 
بەخواو خۆشەويستى يە، و بۆيەكجاريش بێت بيرى لە ئافەريدەگار نەكردۆتەوە، و بە خۆيدا 

و چۆن دەتوانێ ببێتە مرۆيەكى بە و بيرى قوڵی نەكردووە تا بزانێت ِراستى چى يەنەهاتۆتەوە
واال، لەو باوەِرەدايە كەوشەى )بەندوە(، لێك بۆ کۆمەڵگا. شايانى باسە كە دكتۆر تارا پوركە

و بۆ هەموو ئەو و ديارى كراو نيە، بەڵکو بريتى يە لە مانايەكى گشتىناوى كەسێكى تايبەت
 کەسانە بەكار دێت كە خراپە كارو گومِران

  

 3بەندى  49هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 و ئامۆژگارييەتتۆ، بە دروستى ئەم باوەرِ 

 بۆ هەموان داناوە كە،

 و درۆ زيانبارە.ِراستى سوود بەخشە

 لەبەر ئەمەيە كە،

 ئەز، ئاواتە خوازى بيرى خاسم،



 و خەڵک لە نزيك بونەوە لە درۆو خراپە دوور دەخەمەوە.((و خۆم

بِريارى داوە، ِراستى سوود  پێشەکی زەردەشت دەفەرموێت، كە مەزدا بۆ هەموو خەڵکى جيهان
و ِراستگۆيان ِرزگاريان دەبێت، بەاڵم درۆ زيان ئاوەرەو درۆزنان جگە لە خراپەو مايە بەخشە
و و مالێ كاولى هيچى ديكەيان دەست ناكەوێت، و پاشە ِرۆژيشيان پِر لە ِرەنجپوچى

 ئەشكەنجەيە.

و تێبكۆشن خۆيان لەتەك ەرد بكەنو بێگكەوايە، پێويستە لەسەر خەڵک هەميشە دڵی خۆيان پاك 
 و فريودانى يەكتر.بيرى خاسدا ئاشنا بكەن، دوورەو پەرێز بن لە درۆو بيرى خراپ

و دانيشتن لەتەکياندا، جگە واتايەكى ديكە، لە درۆزنان دوور بكەونەوە چونكو نيزيك بوونەوەبە
ە هەموو خەڵک خاس لە زيان هيچى ديكەمان دەست ناكەوێت. ئامۆژگارى زەردەشت ئەوەيە ك

و هەموو پەيوەندييەكى خۆيان لەتەک درۆزناندا و هەرگيز بير لە درۆ نەكەنەوەبير بكەنەوە
 و هاموشۆيان نەكەن.بپچِرێنن

  

 4بەندى  49هات 

 ))ئەو کەسانەى كە 

 و زمانيان،بە بيرى خراپ

 و رژدو چاو چنۆكى پتر دەكەن،و قينەِرق

 و ِرێگە لەو کەسانە دەگرن كە

 و خەريكى ئاوەدانين،كار دەكەن

 و بەهۆی كردەوە خراپەكانيان

 بير لە كارى خاس ناكەنەوە.

 ئەوانە، كافرو خراپە كارانێكن كە،

 ويژدانى خەڵک بەرەو درۆو گومِرايى ِرادەپێچن.((وودەروونهەناو



لەتەك لە بەندى پێشوودا گوتمان كە زەردەشت ئامۆژگاريمان دەكا كە هەموو پەيوەندييەكمان 
 و ڵيان دوور بكەوينەوە.درۆزناندا بپچِرێنين

و زمان لەم بەندەدا، هۆى ئەو ئامۆژگارييەمان بۆ ِروون دەكاتەوەو دەبێژێ: بير خراپان
و ِرێگەى و توانجەوە خەريكى ئازار گەياندنن بەو کەسانەى كار دەكەنلوسەكان،بە تەوس

و ِرێگە لە كاركردنيان و قينەيان دەبزوێننقو رژدو رِ ِراستيان هەلێبژاردووە هەستى چاوچنۆكى
دەگرن. هەروەها دەبێژێ ئەم جۆرە کەسانە بە هيچ جۆرێك بير لەوە ناكەنەوەكە كارى خاس 

و پابەندى درۆ بوون ئەنجام بدەن، بە شێوەيەكى وەها خۆيان گيرۆدەى خراپەكارى كردووە
سييەكيان لێدەوەشێتەوە. كارى ئەم و مەترو هەموو كارێكى خراپويژدانى خۆيان خنكاندووەكە

و درۆزنى لە ناو خەڵکدا باڵو دەكاتەوە. كە لە پاشاندا، و قينەو ِرقخراپە كارانە، دوژمنايەتى
 و بەد بەختى دەهێنێت.و ِروِرەشىپاشە گەردانى

  

 5بەندى  49هات 

 ))ئەى مەزدا، 

 بەاڵم كەسێك كە

 بە دڵو بەگيان، ويژدانى خۆى

 لەتەك بيرى خاسدا پەيوەند بدات،

 و داناييدا هەنگاو هەلێبێنێت،و ِراستىو لە ِرێى پاكى

 لە ئاكامدا،

 جێگەى لەسەر زەمينى نەمراندا )بەهەشت( دەبێت.((

و بەدڵو بەگيان، هەوڵ ويستى خۆىزەردەشت لەم بەندەدا دەفەرموێت: هەر كەسێك بە
و هاوارى ى خۆى لەتەک بيرى خاسدا پەيوەند بدات، واتە هاو ئاهەنگى بكاتويژدانبدات

و يەك ِرێباز بگرنە بەر، بێگومان ئەو جۆرە و ئەندێشە پاكى پێكەوە هاوجوت بندەرونى خۆى
و باوەِر بەخوا، وەردەگرن. کەسانە بەهرە لە دياردەى )ئارمەئيتى( كە بريتى يە لە خۆشەويستى

و پاكى يەوە و دروستىو لە ِرێگەى ِراستىكردەوەيان بەهۆی بيرى خاسەوەئەوسا هەموو كارو 
ئەنجام دەبێت، ولەبەر ئەوەى دياردەكانى ِروناكى ئاهورايى لەو كەسەدا كۆ دەبێتەوە، يانى گوێ 

وێژدانێكى بێدارو ِرۆشەنەوە دەربارەى ژيان و بە بيرێكى پاكوويژدان دەبێِرايەڵی بانگەوازى



و گەيشتنە ئامانجەكانى بە هيچ جۆرێك درێغى لە و بير دەكاتەوە، و بۆ وەديهێناندەكۆلێێتەوە
و خۆ بە ختكردن ناكات، ئەو جۆرە كەسەبەهرە لە خەاڵتى باوەِرو خۆشەويستى فيداكارى

 و لە ئاكامدا جێگەى بەهەشتى بەرين دەبێت.وەردەگرێت

  

 6بەندى  49هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا، 

 و ئەى ِراستى )ئاشا(،

 و حيكمەتى خۆتلە بيرو هۆش

 ئاگادار بكەم،

 تا حەقيقەتم بۆ ئاشكرا بێت

 و بە خەڵکى ِرابگەيەنم.((

لەم بەندەدا، ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە بەهۆی ِراستى )ئاشا( و پاكى يەوە، شارەزاى 
نێت حەقيقەت لە مەجاز، ِراستى لە ناِراست، جيا و بتواو حيكمەتى ئافەريدەگار بێتبيرو هۆش

بكاتەوە بۆئەوەى بتوانێت ئاينى يەزدانى كەلەسەرچاوەى دەرونيەوە هەلێقواڵوە، بۆ هەموو 
 خەڵک ئاشكرا بكات، وِرێنماييان بكات.

  

 7بەندى  49هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 با خەڵک،

 بە بيرێكى خاسەوەو لەِروى ِراستييەوە،

 ی پەيامەكەم بن.گوێ ِرايەڵ

 ئەتۆش شاهێد بە كە



 و كەسوكارەكانم،لەيار

 كاميان بەگوێرەی ئەم ئاينە، دەژين،

 بۆئەوەى بۆ هاوكارەكانم

 ببنە رێنمايەكى خاس

پاش ئەوەى لەبەندى پێشوودا، زەردەشت فەرموى كە ئاينێك بۆ خەڵک ئاشكرادەكات كە لەاليەن 
يەزدانەوە پێى ئيلهام كراوە، لەم بەندەدا، ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە خەڵک بەچاوێكى 

 و دڵێكى رۆشەن گوێ بۆ كفتەكانى ِرابگرن، وئامۆژگارييەكانى بەكاربێن.كراوەو بيرێكى خاس

و ئامۆژگاريە و گەواەبە جگە لەپەيامدەبێژێ، ئەى خواى ميهرەبان، ئەتۆش شاهيد لەپاشان
 و ئەوەى پێم ئيلهام دەبێت، هيچى ديكە بە خەڵک نابێژم.پيرۆزەكانى تۆ

و و دەيەوێت كە يارو هاوكارەكانى دەكاتو كەسوكارلێرەدا، دوبارە زەردەشت باسى يار
و و دروستى بۆ هاوكارەكانىەنگى كاروانى راستىكەسوكارەكانى )خۆمانيەكان( ببنە پێش

 نمونەيەك بن لەدياردەى ئاكارى خاس بۆ هەموان.

  

 8بەندى  49هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 لێت دەخوازم كە،

 و شادمانىۆ رێگەى راستى،پوختەيى

 بە )فەرشوشتەر( ببەخشيت.

 هەر ئەم پاداشتەش،

 و توانايى خۆتەوە )وەخشتەرا( بە يارەكانى ديكەم ببەخشيت،بەهۆى شاليارى

 با، ئێمە بۆ هەميشە،

 و ئەڤيندارى تۆبينخزمەتگوزارى خەڵک



و پەيڕەوەكانى بەتايبەتى لەم بەندەدا، زەردەشت ئارەزووى ئەوەيە كە ئاهورامەزدا، دۆست
كە بەهرە لەبەخشيشى راستى)ئاشا( واتە )فەرشوشتەر(، خەآلت بكات بەوەى دۆستى بەئەمەكى

 و راستييان پآ ببەخشێت.و پِر لەپاكىوەربگرن، يانى، ژيانێكى بێگەرد

هەروەها، داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە بەهۆى )وەخشتەرا(وە هێزو تواناى ئەوەيان پآ 
و لەم رێگەيەوە ببنە ئەويندارى ئاهورا. ببەخشێت كە هەميشە بتوانن خزمەتى خەڵک بكەن

ويستو ئارەزووە نابەجێكانى دەرونى زاڵ خۆيدا بێت، بێگومان، هەركەسێك بتوانێت بەسەر
وهەموو تواناى خۆى بۆ خزمەتكردنى خەڵک بەكاربێنێت، هەموو هەستو بيرى الى خوا 

 و دەبێـتە خاسترين دۆستى خوا.و هەرگيز لەئەندێشەى دەرناچێتدەبێت

  

 9بەندى  49هات 

 ))ئەى )جاماسب(ى دانا،

 با،

 ِرابەرێك كە بۆ رزگارى خەڵک،

 خولقێنراوە،

 گوێ بۆ ئەم ئامۆژگارييە شل بكات،

 كە، راستگۆ

 هەرگيز بير لەنيزيك بونەوە لەدرۆزن ناكات،

 ويژدانى پاكو رۆشەنيان هەيە،وئەو کەسانەى كە

 خاسترين پاداشتيان پآ دەدرێت،

 ولەئاكامدا راستى دەكەنە پيشەيان.((

و داوايان لێدەكات كە گوێ و رابەران دەكاتلەم بەندەدا، زەردەشت ئامۆژگارى خزمەتگوزان
و رەفتارى پآ بكەن، بۆئەوەى بتوانن خەڵکى لەو تەنگوچەڵەمانەى بۆ ئامۆژگارييەكانى شل بكەن

و ستە هەموو كەسێك هەميشە راستىژيان رزگاربكەن. ئەو ئامۆژگارييە بريتيە لەوەى كە پێوي
 و درۆكردن دوورەو پەرێزبن.و لەدرۆراستگۆيى بكەنە دروشمى ژيانى خۆيان



 راستگۆ، هەرگيز بير لەوە نەكاتەوە كە لەتەك درۆزناندا نيزيك بێتەوە، وڵيان دوركەويتەوە.

پێشان دەدات، كە و ئامۆژگاريەكانى زەردەشتمان لەم بەندەدا، يەكـآ لەخاسترينوێنەكانى ئاكارى
و و داناكانى بارەگاى گوشتاسب بووەِروى دەمى لە)جاماسب(ى حەكيم دەكات )يەكـآ لەزانا

و دژى درۆ دەئاخافآ، زاواى خودى زەردەشتيش بووە(، وپاش ئەوەى ستايشتى راستى دەكا
ن و پاكى پيشەيەتى، لەئاكامدا خاستريو راستىدەبێژێ، كەسێك كە خاوەنى باوەِر بەخوايە

 و سەراى ئاهورايى )بەهەشت(.پاداشتى پێدەدرێت كەئەويش بريتيە لەگەيشتنە كۆشك

  

 10بەندى  49هات 

 ))ئەى مەزدا،

 و ئەندێشەى خاسى ِراستگۆيان،ئەز، رۆح

 لەبارەگاى تۆ، بەتۆ دەسپێرم،

 بۆئەوەى چاودێرييان لێبكەيت.

 درود بۆ ئارمەئيتى،

 ويستو خواستى دڵە،وكە دياردەى پاكى

 ستايشت دەكەمو

 و نەمرى.((چونكو شاليارێكى مەزن

و گوێ لەم بەندەى پێشوودا، زەردەشت خاسترين پاداشتى بۆ ئەو کەسانە دانا كە خاوەنى باوەِرن
و و ئامۆژگارييەكانى ئاهورا رەفتار دەكەنو بەگوێرەى فەرمانويژدان ِرادەگرنبۆ بانگەوازى
 هەميشە پاكن.

و و دەبێژێ، رۆحى راستگۆيانەخت لەسەر هەمان گوفتارى پێشو دەكالەم بەندەشدا، ديسانەوە ج
و هەروەها ئەوانەى بە دياردەى)ئارمەئيتى( خۆيان ِرازاندۆتەوە، و دروستكردارانبيرخاسان

و بآ ِريايى يە، وويستو ئارەزووى دڵيان لەسەرچاوەى ئەم فريشتەيە كە دياردەى خۆشەويشتى
و لەبەهشتى بەرين دەبەنەسەر، هەروەها دەبێژێ كە امەزداهەلێدەقولێێت، نيزيك بە ئاهور

 رۆحى ئەم جۆرە کەسانە بە ئاهورامەزدا دەسپێرم بۆئەوەى چاودێرييان لێبكات.



و فەرمانِرەواى هەردوو و نەمرەلەكۆتاييدا دەبێژێ، لەبەر ئەوەى ئاهورامەزدا شاليارێكى مەزن
 جيهانە، ستايشتى دەكات.

  

 11بەندى  49هات 

 و ِرەوانى شاليارانى ستەمكار،ۆح))ر

 و درۆزنان،ويژدانو بآو بيرخراپو بەدگوفتاروبەدكردار

 رووناكييەوە بۆ تاريكى دەگەِرێتەوە.لە

 بەِراستى ئەمانە،

 لەمۆلێگەى درۆدا دەمێننەوە.((

و و بيرى خراپو گوفتارو بەدكردارو رەوانى شاليارانى ستەمكارلەم بەندەدا، باسى رۆح
ويژدانى خۆيان خەفەكردووەو گوێيان ويژدان ئەو کەسانەن كەويژدان)لێرەدا مەبەست لە بآبآ

بۆ بانگەوازى راستەقينەى نەگرتووە(ودرۆزنان دەكات. لەئاكامدا بە راشكاوى دەبێژێ كە 
 ويژدان.انە گەِرانەوە بۆ مۆلێگەى درۆيە كە بريتيە لەدۆزەخ ياخود ئەشكەنجەىسزاى ئەم

و ِريايە ياخود موبد فيروز ئازەرگوشەسب دەبێژێ: )شێوەى گەرانەوە بۆ ئەم جيهانە پِر لەفريو
و راستى دوردەكەوێتەوە. ئەم بێژين بۆ ئەم دۆزەخە، تاريك بونى رووناكى دەرونە كە لەحەق

ويژدانى دەرونى و رەوانە كاتێك دەبێ كە مرۆ گوێ بۆ بانگەوازىو رۆحژدانويتاريكبونەى
و رۆشەنى دڵی بە ژەنگى و بە پێچەوانەى ئەو بانگەوازە رەفتار بكات، وئاوێنەى صافنەگرێت

و رەشوتارى بكات، و.. دايپۆشێتو خۆ بەزل زانينو خۆپەرستىو رژدو چاوچنۆكىو قينەرق
و دەبێتە بيرخراپێكى السار، وسزاى تەنيا و خراپ درێغى ناكاتنارەوا ئەوسا لەهيچ كارێكى

 و بەس، دۆزەخى ئەو کەسانەش، هەر ئەم جيهانى ماديەيە.(دۆزەخە

و و پاكان لەپەناى ئاهورامەزداو رەوانى پياوخاسانهەروەك لەبەندى پێشوودا گوتمان، رۆح
و ە بۆ جێگەى ئەسڵی خۆى، بەآلم رۆحلەبەهشتى بەرين جێگير دەبێ ياخود بێژين دەگەرێتەو

و و خراپە كە هەمان جيهانى خاكىرەوانى خراپەكاران دەگەرێتەوە بۆ دۆزەخ يا مولێگەى درۆ
و قۆناغەكانى پوختەيى مادييە، ئەم رۆحە لەسەر زەوى دەمێنێـتەوە تا بە تەواوەتى پاك دەبێ

اوى ئەوە دەبێ كە بگەرێتەوە بۆ شوێنى و شيو گوناحەكان پاك دەبێـتەوەو لەهەموو خراپىدەپێوآ
 ئەسڵی خۆى.



  

 12بەندى  49هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و ئەندێشەى خاس،بەهۆى ِراستى

 وبەو کەسانەى كە ستايشتت دەكەن

 بە زەردەشت،

 كە ستايشتگەرى تۆيە، چ يارمەتييەكيان دەدەيت؟

 و بەهۆى سرودەكانمەوەئەز، بە دروستى

 ستايشتت دەكەم،

 شتەى كە الى تۆ خاسترينە، دەخوازم.(وئەو 

و لەپاشاندا خۆى وەاڵم دەداتەوە، دەپرسێت، لەم بەندەشدا، زەردەشت پرسيار لەئاهورامەزدا دەكا
و دروستى ئايا چ جۆرە يارمەتييەك بەو کەسانە دەدەيت كە لەناخى دڵو دەرونيانەوەو بەراستى

و بەخشيشي تۆ و خەآلتخۆشەويستىو پەنات بۆ دەبەن؟ وە چۆن بەهرە لەستايشتت دەكەن
و يارمەتييە ئاهوراييە دەبەن؟ هەروەها ئارەزووى ئەوەيە كە خودى خۆشى بەهرە لەو خەآلت

وەربگرێت. لەپاشاندا، زەردەشت ئارەزوو دەكا كە بەهرە لەخاسترين خەآلتەكانى ئاهورا 
 و ستايشتى دەكا.بەريت

  

 سرودى پانزەهەم

  

 1بەندى  50هات 

 زدا ئاهورا،))ئەى مە

 لەكاتێكدا كە بەدڵو بەگيان پەنات بۆ دەبەم،



 و ئەندێشەى خاسى تۆ )وەهومەن(،جگە لەراستى )ئاشا(

 و رەوانم بدات؟كـآ دەتوانآ ياريدەى رۆح

 وكـآ،

 و يارانمپارێزگارى لەمن

 دەكات؟((

هەيە، لەو بەندەدا باسى ياريدەدانى  49ئەم بەندە پەيوەندييەكى زۆرى بەدوا بەندى هات 
و هاوەلێكانى دەكا. لەم بەندەشدا، و )وەهومەن( بۆ زەردەشتئاهورامەزدا بەهۆى )ئاشا(

و رەوانى دەدا، هەروەها، زەردەشت پرسيارى ئەوە دەكا كە، پاش مردن، كـآ ياريدەى رۆح
 و هاورێكانى رزگاربكات.و گيروگرفتا، چ شتێك دەتوانآ خۆىلەكاتى سەغڵەتى

و بيرى و دەبێژێ كە تەنيا ئەو دوو دياردەيە، واتە، راستى)ئاشا(پاشان، خۆى وەاڵم دەداتەوە
و و مەترسيەكانى ژيان رزگاربكەنوگرفتخاس)وەهومەن( دەتوانن ئادەميزاد لەهەموو گير

 تێكى پاكو بەدڵو بەگيان داواى ياريدەيان لێبكرێت.يارمەتى بدەن، بە مەرجێك كە بە نيە

و دروستى پێكەوە دەتوانن ئادەميزاد لەهەمو جۆرە مەترسيەكى هۆش لەتەك بيرى پاكو راستى
 و پاكى.ژيان رزگاربكەن، وبيگەيەننە پلەى پوختەيى

، نابێ و رەوانى مرۆڤ، پاش مردنى ئەو كەسەئەوەى لەم بەندەدا شايانى باسە ئەوەيە كە، رۆح
و دياردەكانى ديكەى و پاكىچاوەِرآى تكاكار بكات بۆ رزگاركردنى، بەڵکو تەنيا خاسى

 و ببنە پەناى.ئاهورمەزدا دەتوانن ئەو كەسە رزگاربكەن

  

 2بەندى  50هات

 ))ئەى مەزدا،

 كەسێك كە هەميشە تەنيا بير لەبەرژەوەندى خۆى دەكاتەوە

 (مان پێدەبەخشێت،چلۆن دەتوانێت بۆ ئەم جيهانەى كە )خۆشى

 و خۆشى بوێت؟ئارەزووى ئاوەدانى بۆ بكات



 و راستكردەوەكانى پەيڕەوى راستى )ئاشا(پاكان

 لەشوێنێك كە پِر لەرووناكى خۆرە،

 وجێگەى دانايانە، دەبەنەسەر.((

و دەبێژێ، نێـتە ژياناو زۆر گەشبينانە دەِرولەم بەندەدا، سەرەتا زەردەشت باسى ئەم جيهانە دەكا
و خۆشيمان پێدەبەخشێت، دەبێ سود لەو خەآلتە ئاسمانيە وەربگرين، بە ئەم جيهانە شادى

 مەرجێك نەبێـتە هۆى ئەوەى كەزيانى پێبگەيەنين.

و نابێ وا بيردەكەنەوە كە ئەم ژيانە مان لەسەر زەوى، ژيانێكى كورتەبە پێچەوانەى ئەوانەى
واز لەهەموو خۆشييەكانى ئەم ەوەى لەو دنيا رزگارمان بێت، دەبێو بۆئەستينبب فرە دڵی پێ

و جوانييەكانى ئەم جيهانە جيهانە بينين، زەردەشت ئامۆژگاريمان دەكا كەبەهرە لەخۆشى
 و لەهەمان كاتدا سوود بە خەڵکى بگەيەنين.وەربگرين

ەوە، وەئەوەندە زەردەشت، دوو دڵە لەو کەسانەى كە هەميشە بير لەبەرژەوەندى خۆيان دەكەن
 خۆپەرستن كە بەهيچ جۆرێك بير لەيارمەتيدانى خەڵک ناكەنەوە.

و شادى و هاوبەشى خۆشىبۆيە دەپرسێت چلۆن ئەم جۆرە کەسانە دەتوانن خەڵکيان خۆش بوێت
 و يارمەتييان بدەن.خۆيانيان بكەن

ەگوێرەى ياساى و دەبێژێ، ئەوانەى كە بو راستكرداران دەكالەكۆتاييدا باسى مرۆ پاكەكان 
و و جێگەى مرۆچاکانو پاكى بژين، لەئاكامدا لەشوێنێك كە پِرە لەرووناكى خۆرراستى)ئاشا(

 دانايانە)بەهەشت(دەژين.

  

 3بەندى  50هات 

 ))ئەى مەزدا،

 كەوايە، بەحەقيقەت،

 ِراستى )ئاشا( ِروودەكاتە كەسێك كە

 و ئەندێشەى خاس )وەهومەن(توانايى معنوى)وەخشتەرا(

 ژيانيدا، ِرێنماي بێت،لە



 ولەژێر سايەى ئەم خەآلتانە

 و ِريا،و دەوروبەرى خۆى كە پِرە لەدرۆجيهان

 ئاوەدان بكاتەوە.((

و ئەندێشەى خاس زەردەشت لەم بەندەدا دەبێژێ، كەسێك كە هێزى معنوى )وەخشتەرا(
و دروستى )ئاشا(. واتە كەسێك )وەهومەن( لەژيانيدا رێنمايى بكات، دەگاتە سەرچاوەى راستى

و وەهومەن( توانيوێتى بەسەر هەواو كە بە پەروەردەكردنى دياردەكانى ئاهورايى)وەخشتەرا
و و ئيرادەوە سەركەوێت بەسەر چاوچنۆكىو بەهێزى باوەرِ انى زاڵ بێتهەوەسە دەرونييەك

و بيرى و هەموو كەسێك، هۆشرژد، وبە بيرێكى پاكو دڵێكى رۆشەنەوە بِروانێتە هەموو شتێك
خاس رێنمايەتى لەژيانيدا، ئەم جۆرە کەسانە، بێگومان دەگەنە راستى )ئاشا( كە بريتيە 

 اهورامەزدا دەگەن.و بە ديدارى ئلەسەرچاوەى حەق

و گوفتارى خۆى وكردارهەروەها دەبێژێ، كەسێك كە بەو دياردانەى ئاهورامەزدا بير
و برازێنێتەوە، ولەژێرسايەى ئەم خەآلتانە تێبكۆشێت بۆ ئاوەدانكردنەوەى دەوروبەرى خۆى
دەى جيهان، ئەو كەسەش بەهرە لەخەآلتى راستى )ئاشا(( وەردەگرێت. )ئاشا(، لەاليەكەوە ديار

و و لەاليەكى ديكەشەوە نموونەى ياساى )بوون(و پاكى يەكانەو سەرچاوەى هەموو راستىحەق
 و بوونە.تەكوزى سروشت

و بيرەوە، مرۆ و رەوانێكى ئاسودە كە بەهۆى زانستخەآلتى )ئاشا بريتيە لەدابينكردنى رۆح
 ت.و لەخۆبوردنى دەبێو پاكىلەخراپەكارى دووردەخاتەوەو بەرەو راستى

و لەم بەندەدا، دوبارە ئاماژە بۆ ئەوەكراوە كە ئەم جيهانە پِربووە لەدرۆ ِريا، درۆزن
 ستەمكارەكان دەسەآلتيان گرتۆتە دەست.

  

 4بەندى   50هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 و خاسترين ئەندێشەكان )وەهومەن(،و راستى )ئاشا(ئێستا ئيدى تۆ

 كەم،وتوانايى معنوى )وەخشتەرا(، ستايشتت دە

 وگەرەكمە كە لەسەر رێبازى راستى بم.



 ولەنێو كاخى سرودا )بەهەشت(،

 گوێ بۆ ئامۆژگارى ئەويندارانت

 ِرابگرم.((

زەردەشت، لەم بەندەدا، پاش ئەوەى ستايشتى ئاهوراى بێهاوتا دەكا، ئارەزووى خۆى دەردەبڕێ 
ەخشتەرا(، واتە بەهرە و وكە بريتيە لەبەهرە وەرگرتن لە دياردەكانى ئاهورا)ئاشا، وەهومەن

و زالێبون بەسەر و هێزوتواناى معنوىو دڵی رۆشەنو بيرى خاسو پاكىو دروستىلەراستى
و هەواو هەوەسدا، وەربگريت، وهيوادارە لەسەر ئەم رێبازە بمێنێتەوە، واتە لەسەر رێى راستى

پاكەوە گوێ بيستى  پاكيدا جێگيربێت، وئەو ئامۆژگارييانەى كە بۆى ئيلهام دەبێت، بە بيرێكى
 و بەكارى بهێنێت.بێت

و ئەويندارانى بە ئەمەكى لەبەرئەوەى بەهەشت بەبێرەگاى ئاهورامەزدا دانراوە، ودۆستان
و پاكيدا لەو شوێنە پيرۆزە جێگير بون، كەوايە گوێ ِراگرتن مەزدا، کەسانێكن كە لەرێى راستى

يە كە بە شێوەى ئيلهام دەگاتە گوێى لەبانگەوازى ئەم ئەويندارانە، هەر ئەو ئامۆژگاريانە
 و بەرەو رزگارى رێنماييان دەكات.ئادەميزاد

 لەم بەندەدا، ئاماژە بۆ سآ خاأل كراوە:

و ستايشكردنى ئاهورامەزداى يەکەم: هەوڵو تێكۆشان بۆ پەروەردەكردنى دياردەكانى ئاهورايى
 داناوژير.

 و خراپەكارى.رێزى كردن لەالدانو دورە پەو پاكىدووەم: مانەوە لەسەر رێگەى راستى

و ئەويندارانى ئاهورامەزدا كە بەشێوەى ئيلهام دەگاتە سآيەم: گوێِرايەڵی ئامۆژگارى پياوچاکان
 و بيرى پاك.ناخى دڵودەرون

  

 5بەندى  50هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 وئەى راستى)ئاشا(،

 بە ميهرەبانييەوە، ِرووبكەنە



 بێژەرى سروودە ئاسمانييەكان،

 و پشتيوانى بن.وياريدەى بدەن

 تا ئەو بتوانێت ِرێنماي خەڵک بێت،

 بەرەو ِرووناكى.((

و دەبێژێ، ئەى خواى داناوژير، لەم بەندەدا، زەردەشت بەشێوەى سێهەمين كەسى غائب قسەدەكا
ە، ويارمەتى بدە تا و بێژەرى سروودە ئاسمانييەكان ميهرەبان بسەبارەت بە پەيامنێرى خۆت

و رزگارييە و رووناكى راستەقينە، كە مايەى بەختەوەرىبتوانێت خەڵکى بەرەو رێگەى راست
 رێنمايى بكات.

ئەوەى لەم بەندەدا زێتر سەرنج رادەكێشآ ئەوەيە كە، لەچەندين بەندى ديكەشدا لەگاتەكان، 
و داواى يارمەتييان راونپلەوپايەى )ئاشا( واتە راستى، لەتەك ئاهورامەزدا، يەكسان بين

و ياساى بوونە، بڕێ جار بە شێوەى سيفەتى و پاكىلێكراوە, )ئاشا(، كە هەمان دياردەى راستى
و هەندێ جاريش راستەوخۆ بەشێوەى خوا باسكراوە. ئەوەى شايانى و راستىتايبەتى حەقيقەت

دەگارى داناوژير، باسە ئەوەيە كە ئاهورامەزدا، بەنێوى جۆراوجۆر ناوبراوە، وەك ئافەري
 و...و حەقيقەتراستى

وامان لێبكات بير لەوەبكەينەوە كە و نابێئەمە لەئەسلى مەسەلەكە هيچ ناگۆِرێت
و ياخود بێژين، كە زەردەشت باوەِرى فريشتەكان)ئەمشاسپەندان( لەريزى ئاهورامەزدا دابنێين

 بە بونى چەندين خوا هەبووە.

  

 6بەندى  50هات

 ))ئەى مەزدا،

 ز،ئە

 زەردەشتم، ئەويندارى ِراستى )ئاشا(،

 بەدەنگێكى بەرز ستايشتت دەكەم،

 دەخوازم،



 ێت،بوهۆشدا ِرەوانبێژو بيرهەميشە زمانم لەِرێى زانست

 وبەهۆى بيرى خاسەوە،

 و رەوشى ئاكاريم پێشان بدەيت.((و رێئامۆژگاريم بكەيت

و داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە دوابەدواى بەندى پێشو، زەردەشت ئارەزوويەكى ديكەى هەيە
و هۆش هەميشە و ِرەوان بێژى بەزمانێكى شيرينى پآ ببەخشێت، وبيرهێزوتواناى ئاخافتن

و گوفتارى خاس بتوانێت رێنمايى خەڵک بكات لەژيانيدا رێنمايى بكات، بۆئەوەى لەرێى بير
خاس )وەهومەن( پێى  و ئەو ئامۆژگاريانەى كە بەهۆى بيرىو فەرمانە ئاكارييەكانبەدەستور

 و نەمرێتى ببێت.و راستىئيلهام دەبێت، وخەڵک بەرەو بەختەوەرى

لەم بەندەدا، دوبارە زەردەشت خۆى بە ئەويندارى راستى)ئاشا( دەزانێت، واتە هەميشە بير 
و جگە و پاكى دەكاتەوەو لەسەر رێبازى راستيدا هەنگاو هەلێدێنێتو دروستىلەراستى

 ك لەزارى نايەتەدەر.لەراستى، هيچوشەيە

  

 7بەندى  50هات

 ))ئەى مەزدا،

 ئەز، بەهۆى بزوێنترين سروودەكانمەوە،

 وبۆ گەيشتنە ئامانجەكانم،

 و خۆمت لـآ نيزيك دەكەمەوە،ستايشتت دەكەم

 و بيرى خاسەوە )وەهومەن(،تا، بەهۆى راستى )ئاشا(

 و پالێپشتمان بيت.((رێنماييمان بكەيت

ئەوەى لەم بەندەدا پتر پێويستى بە باسكردنە، رێگەى نيزكبونەوەو گەيشتنە بارەگاى 
ئاهورامەزداى داناوژيرە، كە چەندين جار زەردەشت باسى لێكردووە، ويەكـآ لەهەرە گرنگترين 

 ئارەزووو ئامانجەكانيەتى.

اى بە پەروەردەكردنى دياردەكانى )ئاشا(و )وەهومەن( لەم ئەندەدا، رێگەى گەيشتنە الى خو
و و پاكىو دروستىو راستىو خۆشەويستى خەڵکو رۆشەن دڵیداناوە، واتە، خاس بيركردن



و ستايشت بە و تەكوزى )بوون(. هەروەها دەبێژێ، پەرستنهەڵسوكەوت بەگوێرەی ياسا
 بارەگاى ئاهورامەزدا. و ِرێنماييەكە بۆ گەيشتنەنيەتێكى پاكو باوەرێكى پتە

زەردەشت، لەگەل ئەو ئارەزووەى كە دەريبِريوە بۆ نيزيكبونەوەو گەيشتنە الى ئاهورامەزدا، 
و ِرێنمايى بكا بۆ ئەو كارەى كە پێى هەلێدەستێت كە بريتيە داواى لێدەكات كە يارمەتى بدات

و پاكى روستىو دلەگەياندنى پەيامەكەى بۆ خەڵک بۆئەوەى بتوانێت پتر ئاينى راستى
 و خواناسين رێنمايى بكات.بآلوبكاتەوەو خەڵکى بەرەو يەکتاپەرستی

  

 8بەندى  50هات

 ))ئەى مەزدا،

 ئەز،

 بەو سروودانەى كە لەناخى دڵمەوە هەلێقوآلوە )گاتاكان(،

 وبە دوو دەستى كراوە بەرەو ئاسمان،

 ِرووت تێدەكەم،

 دەخوازم وەك دۆستێكى بە ئەمەك

 و پاكيەوەبەهۆى راستى

 ستايشتت بكەم،

 وبەهۆى بيرى خاسەوە،

 لێت نيزيك ببمەوە.((

لەم بەندەشدا، هەروەك بەندى پێشوو، بەآلم، بە شێوەيەكى ديكە، زەردەشت ئارەزوو دەكا 
 لەئاهورامەزدا نيزيك بێتەوە.

پاكەوە، يەكـآ لەئامرزەكان بوو، بۆ  و نوێژكردن بە نيەتێكىلەبەندى پێشودا ستايشت
 نيزيكبوونەوە لەخواى داناوژير.



و بەرزكردنەوەى لەم بەندەدا، زەردەشت بە ئاخافتنى سروودەكانى )گاتاكان( بەشێوەى شيعر
و داواى هەردوو دەستى بەرەو روى ئاسمان، كە نيشانەى بآ فيزيە، دەيەوێت لەخوا نيزيك بێتەوە

ێدەكات. لەكۆتاييدا دەبێژێ، ئەويندارانى بە ئەمەكى ئاهورامەزدا و هاريكارى لئامۆژگارى
و راستى)ئاشا( دەتوانن لەخواى داناو ژير نيزيك بەهۆى دوو دياردەى بيرى خاس )وەهومەن(

 ببنەوە.

  

 9بەندى  50هات

 ))ئەى مەزدا،

 بەم سروودە ستايشگەرانە،

 ولەرێى ِراستى،

 ەلێقوآلوە،وبەهۆى ئەو كارانەى كە لەبيرى خاسەوە ه

 بەرەو الى خۆت دەگەرێمەوە،

 لەتەك ئەوەى كەدەزانم

 ويستى خۆم بەسەر چارەنوسمدا زاڵە،

 تا ئەوکاتەى بەدوندى ئامانجەكانم دەگەم،

 هەروا، داوكارى زانستى خاسم لێت.((

كبونەوەو يهەميسانەوە، لەم بەندەدا، بە ئاشكرا پێشانمان دەدا كە زەردەشت چەندە عەوداڵی نز
و بەهۆى ئەو كارانەى كە بەبيرى خاسەوە گەيشتنە الى ئاهەورامەزدايە، دەبێژێ، لەِرێى راست

ئەنجام دراوە، وهەروەها بەهۆى ئەو سرودانەى كە دەيبێژآ، بەرەو الى ئاهورامەزدا 
 ە.دەگەرێتەو

بدرێت، ئەو  و زانستەوە ئەنجامو لەروى هۆشبەڵگە نەويستە، كارێك كە بە ئەندێشەى خاس
و هەڵسوكەوتە خەڵک تەوا دەبێـت. بەهۆى ئەم جۆرە كار و بەسودىكارە كارێكى خاس دەبێ

 و پاكى نيزيك بێتەوە.خاسانە، هەموو كەس دەخوازێت لەراستى



و حيكمەتى خوايى ئەوەيە كە بەهرە لەزانست و ئارەزووىلەكۆتاييدا، زەردەشت، داوا
 و رزگارى دەبێت.وەربگريت، چونكە ئەم زانياريانە، خەڵک بەرەو مەنزلێگاى بەختەوەرى

  

 10بەندى 50هات

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 داوە، مئەو كارانەى لەرابوردودا ئەنجام

 وئەو كارانەى لەپاشەرۆژدا ئەنجامى دەدەم،

 وئەوەى لەبيرى خاسەوە بۆم ئيلهام بووە،

 هەروەك تيرۆژى خۆر،

 يدى تۆوە بەرێزە،دوئاسۆى بەيانيان، لە

 و بۆ ستايشتگشت ئەمانە لەِرێى راستى

 ورێز گرتنى تۆ بووەوو دەبێت.((

زەردەشت لەم بەندەدا، هيوادارە كە لەكارەكانيدا هيچ جۆرە هەڵەيك نەكات، ئەو كارانەى 
واتەيەكى بە ئەنجامى دەگەيەنێت، رەزامەندى ئاهورامەزداى لەسەربێت. بە ئەنجامى داوە يا

و بيرەوەبێت. لەهەموو كارەكانيدا، و لەِروى هۆشو خواپەسەند بێتاسخ ديكە. گشت كارەكانى
 و بەسوودى کۆمەڵگا ئەنجامى بدات.خوا ِرەچاو بكات

ها ئاسۆى بەيانيان، بە نيشانەيەك و هەروەو تيرۆژەكەىو ئاوابوونى خۆرلەكۆتاييدا، هەلهاتن
خۆنوێنديانەوە، خواى بەو شكۆمەندى خوا، داناوە، كە دياردەكانى سروشتيشلەنيشانەكان

 و كرنۆش بۆ مەزنێتى دەبەن.وژير بێهاوتا ستايشت دەكەندانا

  

 11بەندى  50هات

 ))ئەى مەزدا،

 تا ئەو شوێنەى كە لەژێرسايەى راستيدا،



 و توانام هەيە،هێز

 و دەيكەم.ايشتم كردويتست

 هيوادارم، ئەى ئافەريدەگارى جيهان،

 بەهۆى بيرى خاسەوە،

 و خواستى دروستكرداران،و خاسترين ئاواتيەکەمين

 كردنەوەى جيهانە، ۆژەنو نكە ئاوەدانكردن

 ەدى.((تبێنێـ

لەم بەندەدا، زەردەشت خۆى بە ستايشگەرى خوا داناوەو دەبێژێ، تا ئەو شوێنەى هێزو تواناى 
و بير لەئەندێشەى خراپ و رێبازى راستى بەرناداتو ستايشتى دەكاهەيە، خوا دەپەرستێت

 ناكاتوە.

ويستو ئارەزووى دروستكردارەكان كە بريتيە لەكۆتاييدا، ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە
و اوەدانى جيهان، يانى نوێ كردنەوەى جيهان بێنێتەدى، بۆئەوەى هەموو خەڵک بەختەوەرلەئ

 رزگاربن.

و و يەكسانىو برايەتىبێگومان، خاسترين ئارەزووى دروستكردارەكان، دابين كردنى ئاشتى
 پێشكەوتنى کۆمەڵگايە.

ەوەسى و هەواو هو توِرەيىو قينەو رقو چاوچنۆكىهەروەها لەناوبردنى رژد
 و تاوان دەبێت.و شۆرِ و شەرِ و هەراو هورياكە کۆمەڵگا بەرەو براكوژى گەندەڵیونابەجآ

  

 سروودى شانزەهەم

 هوخشەتەرگاتوە -4

  

 1بەندى 51هات



 خشەترا، وە ))توانايى معنوى

 خەآلتى بەنرخى ئاسمانييە،

 كە بەهۆى راستييەوە )ئاشا(،

 دێتە نێو دڵی گيان بەخشانى رێبازى مەزدا،

 وهانيان دەدا كە خاسترين كردار ئەنجام بدەن،

 وئەز،

 و تەنيا باأل لەم رێبازەدا تێدەكۆشم.((و هەميشەئێستا

و نيشانەى خشەترا يا دياردە وەخشەترا(ى كردووەو دەبێژێ،وەلەم بەندەدا، زێتر باسى )
معنويە، ئەگەر لەنێو خۆماندا پەروەردە بكەين، ئەوسا و توانايەكى ئاهورايى شاليارى، هێز
و لەخزمەتكردنى خەڵک بيرو دروستى، پترو راستىو گيان بەخشى رێگەى حەقمرۆى فيداكار

 و بەرژەوەندى تايبەتى ناكەنەوە.انيان دەكەنەوە، وبەهيچ جۆرێك بير لەخۆپەرستىديارمەتي

و مەفهومێكى يەكجار تەيى رێنمايى دەكا، ماناخشەترا، ئەم دياردەى كە ئادەميزاد بەرەو پوخ
زۆرى هەيە، يەكـآ لەو مانايانە بريتيە لەشاليارى بەسەر نەفسى خۆدا، واتە، زاڵبون بەسەر 

ويستو ئارەزووە خراپەكانى دەروون، مانايەكى ديكەشى بريتيە لەهێزى وهەواو هەوەس
 رمەتيدانيان.و ياو بەكارهێنانى ئەم هێزە بۆ خزمەتكردنى خەڵکمعنوى

و و تواناييە معنوييەى بە خەآلتێكى ئاهورايى داناوە كە بەهۆى راستىلەم بەندەدا، ئەم هێز
و خزمەتى خەڵک و هانيدەدا كە باشترين كارەكان ئەنجام بدەندروستيەوە دێتە دڵی ئادەميزاد

 بكەن.

دەرونى  ىويستو ئارەزووو راستى، ئەو کەسانەن كە بەسەرگيان بەخشانى رێگەى حەق
و هەموو هيواو ئارەزوويەكيان خزمەتكردنى خەڵکە، ئەم جۆرە کەسانە بەهرە خۆياندا زالێدەبن

 لەخەآلتى وەخشەترا دەبەن.

لەكۆتاييدا دەبێژێ، بەهەشت ياخود خاسترين شت بەهۆى كارى خاسەوە دەستمان دەكەوێت. 
شت بێت، وئەمەش تەنيا لەبەرئەوەى ئارەزووى هەموو كەس ئەوەيە كە لەو دنيا جێگەى بەهە

بەهۆى كارى خاسەوە دێتەدى، زەردەشت ئامۆژگاريمان دەكا كە بۆ گەيشتنە ئەم ئارەزووە 
 و خۆشى تێدەكۆشێت كە بگاتە ئەو ئامانجە.تێبكۆشين

  



 2بەندى 51هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 ئەم كردارانەم،

 و بەبێوەِرى راستەقينە )ئارمەئيتى( پێشكەش دەكەمو بەراستى)ئاشا(سەرەتا بەتۆ

 وتۆ،

 و تواناى معنوى خۆتم پێببەخشە،هێز

 وبەهۆى ئەندێشەى خاس )وەهومەن(،

 ستايشگەرە بە ئەمەكەكانت، رزگاربكە.((

زەردەشت دەفەرموێ، هەر كارێكى خاس، پێش هەموو شتێك دەبێ بەناوى ئاهورامەزداى 
و )ئارمەئيتى(يشمان لەبەرچاوبێت. مەبەست ئەوەيە داناوژير ئەنجام بدرێت، وهەميشە )ئاشا(

و بە باوەِرى و پاكى بێتو ئاينى راستىكە، هەموو كارێكى خاس دەبێ بەگوێرەی ياساى )بوون(
و بەو شێوەيە، لەاليەن ئەوينەوە ئەنجام بدرێـت. بێگومان، ئەو جۆرە كارەو راستەقينە

 و سوودى کۆمەڵگاى تێدايە.ئاهورامەزداوە پەسەندە

ويستو خواستى وو تواناى معنوىلەكۆتاييدا، زەردەشت داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە، هێز
ە ئەنجام نەدات. هەروەها خۆى پآ ببەخشێت بۆئەوەى هيچ كارێك بە پێچەوانەى ئەو خواستان

و ئەوانەى هەميشە ئەويان لەبەرچاوە، بەهۆى بيرى دەخوازێت كە ستايشتگەرانى ئاهورامەزدا
 خاسەوە رزگار بكات.

 پوختەي ئەم بەندە ئەمەمان پآ رادەسپێرآ كە:

 ێت.رداوە ئەنجام بدزيەکەم، هەموو كارێكى خاس پێويستە بەناوى ئاهورامە

 بێ بەگوێرەى ياساى راستى )ئاشا( يەوە بێت.دووەم، هەموو كارێك دە

 و خۆشەويستەوە)ئارمەئيتى( ئەنجام بدرێت.سێهەم: هەموو كارێك دەبێ بە باوەِرى راستەقينە

 و ئەنجامى بدەين.ويستى ئافەريدەگار بزانينچوارەم: پێويستە خواستو

 و هۆشەوە رزگاريان دەبێت.پێنجەم: خواپەرستان، بەهۆى بيرى چاک



  

 3بەندى  51هات 

 ))ئەى مەزدا ئاهورا،

 گوێ لەستايشتى ئەو کەسانە بگرە كە

 بە كرداريان، وهەموو پێكەوە لێت نيزيك بونەتەوەو پەيوەستبون پێت،

 وگوێ ِرايەڵی ئامۆژگارييەكانتن،

 ئەو کەسانەى كە تۆ خۆت،

 و بيرى خاسەوە،بەهۆى گوفتارى ِراست

 يەکەمين مامۆستايانيت.((

لەم بەندەدا، زەردەشت ئەوە رادەگەيەنێت كە پێويستە هەميشە گوێ ِرايەڵی ئەو کەسانە بين كە 
و كرداريانوێپێشان دەدات كە و گوفتارو ئەندێشە)عرفان( هەيە ىزانيارى تەواويان دەربارە

ن بە ئاهورامەزداوە. بێگومان، كەسێك دەتوانێت لەئەويندارى خۆى ب دەيانەوێت پەيوەست
و دياردەكانى ئاهورايى لەنێو دەروونى بێتەوەو پەيوەست بێـت پێى، كە بتوانێت نيشانەكاننيزيك 

و نەمرێتى، ياخود وەكو عارفەكان دەبێژن بگەنە خۆيدا پەروەردە بكات، وبگاتە پلەى پوختەيى
ن و في هللا(. لەكۆتاييدا دەبێژێ، ئەو کەسانەى كە گەيشتونەتە پلەى عرفانى، ئيلهامياپلەى )فنا

لەئافەريدەگار وەرگرتووە، ئەم ئيلهامە بۆ ئەو کەسانە دێت كە هەموو 
)تكامل(يان پێواوە، ودلو هەناويان بە رووناكى راستەقينەى ئاهورايى پەرەسەندنپلەكانى

 ِرونبۆتەوە.

 .ەو بيرى خاسويژدانهەمان بانگهێشتىو ِرێنما،يەکەمين مامۆستا

  

 4بەندى  51هات 

 ))ئەى مەزدا،

 لەكوێيە خۆشەويستى بآ ئەندازەت بۆ ستايشگەرەكانت؟



 و بەخشينت لەكوێرا دەگاتە ئەويندارە بە ئەمەكەكانت؟خەآلت

 و دروستى )ئاشا( لەكوآ دەستدەكەوێـت؟راستى

 پاكى)ئارمەئيتى( لەكوێندەرێيە؟

 لەكوآ دەتوانرآ خاسترين ئەندێشەكان )وەهومەن( بەدەست بێت؟

 ((زو تواناى شالياريت لەكوآ وەيە؟سەرچاوەى هێ

زەردەشت، لەم بەندەدا بڕی پرسيارى كردووە كە بێگومان خۆى وەاڵمى هەموويان دەزانێت. 
خۆى دەزانێت كە ئافەريدەگار هەروەك باوكێكى ميهرەبان ئافەريدەكانى خۆى بآ ئەندازە 

ولەكارەكانياندا بوون(ە خۆشدەوێت. هەلێبەتە، ئەو ئافەريدانەى كە رەفتاريان بەگوێرەی )ياساى
 و خەڵکيان خۆشدەوێت.و بيرى خاس بەكاردێننهۆش

و بەخشينى خوا بۆ كەسێك دەبێت كە ئەويندارى بە ئەمەكى هەروەها دەبێژێ كە خەآلت
 ئافەريدەگار بێـت.

و باوەِر بەخوا لەكوێيە، دەزانێت كە ئەم و خۆشەويستىو حەقيقەتكاتێك كە دەپرسێت، راستى
و )سپەنت اهوراييانە لەدڵو دەرونى هەموو ئەو کەسانە دەبينرێت كە دياردەكانى)ئاشا(دياردە ئ

و ئارمەئيتى( پەروەردە دەكەن. هەروەها كاتێك كە دەپرسێت بيرى خاس لەكوآ دەست دەكەوآ
سەرچاوەى هێزو تواناى شاليارى ئاهورا لەكوێيە خۆى دەزانێت، كاتێك كە مێشكى ئادەميزاد 

و خراپ پاك دەكرێتەوە، ئەوسا ئيدى ئەندێشەى خاس لەمێشكيدا جێگير دەبێ لەهەموو بيرێكى
و سەروەرى و حەقيقەت هەروەها سەرچاوەى شاليارىهۆش دەبێـتە ِرێنما بۆ گەيشتنە راستى

ئافەريدەگاريش لەهێزو توانايەكى هەميشەيى هەلێدەقۆلێێت كە هەر لەسەرەتاوە تاكو پەسالن 
 بەردەوامە.

  

  

 5دى بەن 51هات

 ))گشت ئەم پرسيارانە دەپرسم:

 ِرابەرێك كە،

 و بآ فيزە،دروستكردار



 و بيرى خاسە،وعەوداڵی هۆش

 و مامۆستاى راستيە،ودادوەر

 و بەخشەندەيە،وتوانا

 چلۆن دەتوانآ بەهۆى راستيەوە هەموو جيهان،

 و ئاوەدانى بكات.((پێش بخات

و پێشەوايەكى بێژێ، ئەم پرسيارانە ِرابەردوابەدواى پرسيارەكانى بەندى پێشوو، زەردەشت دە
ومان، گو ئامۆژگاريەكانى يەزدانى ئاگاداربێت. بێدروستكردار دەيكات كە دەيەوێت لەزانيارى

 ئەم پێشەوايە، جگە لەزەردەشت خۆى كەسى ديكە نييە.

و ئاوەدانكردنەوەى کۆمەڵگاى و رێگەى پێشخستنزەردەشت دەيەوێت كە خەڵک ئاگادار بكات
و دروستى بيت. يان پێشانى بدات، ئەو رێگەيەى كە بەگوێرەى )ياساى بوون( وراستىيجيهان

و و حەقيقەتى بوون بە خەڵکى ِرابگەيەنێتو زانيارييەوە، راستىدەيەوێت لەِروى هۆش
 ەزدا ئاگاداريان بكات.لەخەآلتى ئاهورام

و توانا و دادوەرێكى دادپەروەرو پێشەواى دروستكردارلەم بەندەدا، زەردەشت خۆى بەرابەر
 دەناسێنێت.

 و تێبكۆشن بۆ ئاوەدانكردنەوەى جيهان.گەرەكێتى خەڵک نهێنى )بوون( بزانآ

 و هۆشى خەڵک پتر بكات.زەردەشت بەم پرسيارانە دەيەوێت زانيارى

نە لەم بەندەدا ئەوەيە كە زەردەشت دەبێژێ. مرۆ بۆئەوەى پتر فێرى زانيارى بێـ، ئەوەى شايا
 و لوتبەرز نەبێت.و ئيفادەبێتدەبێ بآ فيز

  

 6بەندى  51هات

 ئاهورا، مەزدا))

 بە شاليارى خۆيەوە،

 ويستەكانى ئەو ئەنجام بدات،بۆ كەسێك كە



 خاستر لەخاس دەبەخشێت،

 وبۆ كەسێك كە خۆشحاڵی نەكات

 و پێشخستنى جيهان تێنەكۆشێت،ولەِرێى ئاوەدانكردن

 و لەكۆتايى ژيانيدا،لەئاكامدا

 خراپتر لەخراپى پێدەگەيەنێت.((

و هەوڵبدات بۆ ئاوەدانكردنەوەو لەم بەندەدا، دەفەرموێت، كەسێك كە لەم جيهانەدا تێبكۆشێت
نێت، خەآلتى ئاهورايى ويستو ئارەزووى ئاهورامەزدا بەدى بهێو جيهان، وپێشخستنى کۆمەڵگا

 پێدەگات، بەآلم ئەگەر كەسێك بە پێچەوانەوە ِرەفتار بكات، سزاى كردارى خۆى وەردەگرێـت.

ئەوەى كە لێرەدا دەبێ بێژين ئەوەيە كە، ويستو ئارەزووى ئاهورامەزدا بريتيە 
ويژدان كە فەرمان دەدات بۆ ئەنجامدانى كارێك ياخود دوورەپەرێزى هێشتىلەبانگ

ويستى دروستى يەزدانيە، ويژدان فەرمانى پێدەدات، لەبەرئەوەىهێشتىئەوەى بانگ .لەكارێك
دانى نەكەوايە ئەنجامدانى دەبێتە هۆى بەهرە وەرگرتن لەپاداشتى خاس، وبەپێچەوانەوە ئەنجام

 توشى سزاى دەكات.

  

 7بەندى  51هات

 ))ئەى مەزدا،

 و ئاو ِرووەكت ئافراند،ئەى كە ئەم زەوييە

 و هۆشى خۆتين ئەقلبە پاكتر

 م پێببەخشە،يو نەمرێتپوختەيى

 وبەهۆى ئەندێشەى خاس

 و خۆراگرتنو رۆحىهێزو توانايى جەستە

 وژيانێكى نوێم پآ خەآلت بكە،

 ولەئامرژگارييەكانت بەهرەمەندم بكە.((



و پێشەکی لەم بەندەدا، زەردەشت باسى ئاهورامەزداى كردووەو بە ئافەريدەگارى زەوى، ئاو
و هۆشييەوە، ِرووەكى داناوە, پاشان ئارەزووى خۆى دەربِريوە بەوەى كە بەهۆى ئەقل

و و بەرخورادربێت لەهێزو توانايى جەستەيىو نەمرێتى پآ ببەخشێتبێگەيەنێتە پلەى پوختەيى
و دڵكى رۆشەنەوە بەهرە رتن. لەكۆتاييدا دەيەوێت بەهۆى بيرى خاسو خۆراگرۆحى

ەى زەردەشت هەيەتى، ئارەزووى نلەئامۆژگارييەكانى مەزدا بەرێت. بێگومان ئەو داخوازيا
و نەمرێتى، دەبێتە مرۆيەكى بە هەموو كەسێكە، چونكو، هەر كەسێك بگاتە پلەى پوختەيى

ەرونى خۆى بكات، بێگومان هەموو خەڵکى خۆش تەواومانا، واتە كەسێك كە كۆنتِرۆڵی د
و دروستى هيچ و جگە لەراستىو رەفتار دەكاو بەگوێرەى ياساى بوون دەجولێتەوەدەوێت

و رۆحى رێگەيەكى ديكە هەلێنابژێرێت. جگە لەمە، زەردەشت داواى هێزو تواناى جەستەيى
تر تەواو دەكەن، و رۆحى(، هەردوكيان يەكو توانايە )جەستەدەكا، ئەم دوو هێز

و و گيانهەرگيز باسى ئەوە نەكراوە بۆ پەروەردەكردنى رۆحدا لەئامۆژگاريەكانى زەردەشت
ێت، وەكو بڕی رو بايەخى پآ نەدئاكار، بە چاوى سوكەوە تەماشاى جەستە بكرێت

 و معنويت بەهێز بكرێت دەبێ جەستە ئازار بدرآ.بۆئەوەى رۆحژندەبێ

  

 8بەندى 51هات

 ا،))ئەى مەزد

 ئێستا،

 پەيامەكەت بۆ خەڵکى دانا دەگێرمەوە:

 و خراپەكارانە،چارەنووسى خراپ بۆ درۆزن

 وبەختەوەرى بۆ كەسێكە كە،

 پابەندى راستى بێت.

 وبێگومان،

 بەختەوەريو شادمانى بۆ كەسێكە كە

 ئەم پەيامە ئاسمانييە،

 بۆ خەڵکى دانا بآلو بكاتەوە.((



 لەنێو ئەم بەندەدا، سآ باس رەچاوكراوە:

 يەکەميان ئەوەيە كە، پەيامى ئاسمانى دەبێ فێرى مرۆى دانا بكرێت.

و درۆزنان لەسەر ئەوە كراوە كە خراپەكاران ختدووەميان ئەوەيە كە، بەراشكاوى جە
و پەيرەوانى راستى و بەپێچەوانەوە خاسكردارانو خراپ دەبندوچارى چارەنوسێكى شوم

 و بەختەوەرى دەبەن.هرە لەپاداشتى خاسبە

و دروستى بآلوبكەنەوە، سێهەميان ئەوەيە، زۆر بە ئاشكرا داوا لەخەڵک دەكات كە ئاينى راستى
شادومان  وودەفەرموێت، هەر كەسێك ئەم پەيامە ئاسمانيە بۆ خەڵک بآلوبكاتەوە، بەختەوەر

 دەبێت.

  

 9بەندى  51هات

 ))ئەى مەزدا،

 و ئەزموونى مسى تواوەئاگر تۆ بەهۆى بلێێسەى

 و خراپەكارهەردوو دەستەى راستكردار

 و سزايان دەدەيت.و پاداشتاقى دەكەيتەوە

 ئەم رەوشى ژيانەمان پێشان دەدەيت كە،

 و ئەشكەنجە بۆ خراپەكاران،ئازار

 و خاسكردارانە.((و شادومانى بۆ چاکانوخۆشى

و دەبێژێ، باسى ئەزمونى بلێسەى ئاگر دەكات 32لەهات  7لەم بەندەدا، دوبارە هەروەك بەندى 
و ەوە تاقى دەكرێنەوە. ئەم ئەزمونە دەرونرو خراپەكاران بەهۆى بلێێسەى ئاگراستكرداران

و سزاى هەريەك لەو و بەگوێرەى ئەم تاقيكردنەوەيە، پاداشتەبيعەتى هەموو كەسێك رۆشەندەكا
 دەستەيە دەدرێت. دوو

بڕێ لەئاوێستا ناسان، وا دەزانن كە ئەم ئەزمونە، هەر ئەو تاقيكردنەوەيە كە لەكۆنەوە لەسەر 
و باسى بكەين. ئەوەى كە دەبێ باسى زەمينى ئێران باوبووە، ولێرەدا نامانەوێت ڵی بدۆيين

و ێسەى ئاگرو مەبەست لەبلێكە هەرگيز لەگاتاكاندا باسى ماديات نەكراوە يەئەوە بكەين



، لەهەر شوێنێكدا ِرواڵەتى تاقيكردنەوەى مسى تواوە، بلێێسەى ئاگرى معنوى دڵە. نە ئاگرى
و بلێێسەى ئاگرى معنوى لەگاتاكان، باسى ئاگر كراوە، مەبەست ئاگرى معنويە، رووناكى دل

چآ دەكات. ئەمە هەر لەوەدە اويژدانى خاس يا خراپى ئەو كەسە ئاشكروهەركەسێك چارەنووس
و سزاى هەركەس و لەئاكامدا پاداشو مسى تواوەى بەسەردا ئەنجام بدرێتكە ئەزمونى ئاگر

و بەگوێرەی كارى خاس يا خراپى ئەو كەسەيە كە ئەنجامى داوە. واتە كە پەيڕەوانى درۆ
و خاسى، و پەشيمانى دەبن، پەيڕەوانى راستىو ناخۆشىو بير خراپان دوچارى ئازارخراپە

 و شادى دەبەن.شىبەهرە لەخۆ

و خراپانى پێشان داوە كە هەمان رۆشنايى و شێوەى تاقيكردنەوەى خاسانلەم بەندەدا، رێگە
 ويژدانى رەشو مردوى ئەم دوو دەستەيەيە.وو دەرونى بێداردأل

  

 10بەندى  51هات

 ))ئەى مەزدا،

 ەوانەى ئاينى ِراستى،چكەسێك كە بە پێ

 ن، كار دەكات،و ئالێۆزكردنى جيهالەرێى تێكدان

 هەموو گيانى لەدرۆ دروست بووە،

 ولەو کەسانەيە كە خراپ بيردەكەنەوەو نەزانن.

 ئەز، راستى )ئاشا(

 و يارەكانم دەخوازم،بۆ خۆم

 و پاداشى خاسمان پآ ببەخشێت.((تا بێتە المان

و هەوڵدەدەن زەردەشت لەم بەندەدا، ئەو کەسانەى كە ئاژاوە دەنێنەوەو خەڵک گومِرا دەكەن
و نەزان دەزانێت، چونكو مرۆى و دروست، بە خراپەكاردوريان بخەنەوە لەِرێى راست

 و هەول نادات خەڵک لەرێى راست البدات.و ژير هەرگيز بەرەو خراپە ناِرواتهۆشمەند

و كارى نادروست يەكآ لەو هۆكارنەيە كە ئادەميزاد بەرەو خراپەكارىو بآ هۆشى، نەزانين
 دەبێت.



و يارەكانى، داواى يارمەتى لەئاشا)راستى( دەكات، وئارەزووى لەبەرئەوە، زەردەشت بۆ خۆى
لەياساى راستى، پاداشتى خاسيان  يانئەوەيە كە هەموو خەڵک بەهۆى پەيرەوى كردن

 دەستبكەوێت.

و بيرى و ناشايست بە ئاكامى نەزانينكە، زەردەشت هەموو كارێكى خراپشايانى باس ئەوەيە 
و بە چارەسەرى هەموو دەردو ِراستى و تەنيا پەيرەويكردن لەياساىو كالێ دەزانێكرچ

 ناخۆشيەكان دەزانێت.

  

 11بەندى 51هات

 ))ئەى مەزدا،

 كێيە ئەو دۆستە بەئەمەكەى ياريدەى زەردەشت ئەسپەنتمان دەدات؟

 ە كە،كدۆستە، كەسێئەو 

 بەدڵو بەگيان لەتەك راستيدا )ئاشا( ِراوێژدەكا

 و خواپەرستەوپاكو ئەويندار

 وبەبيرى خاسەوە اليەنگرى ئەنجومەنى برايەتى موغەكانە.((

و هاوبيرى بەئەمەكى زەردەشت بێت، لەم بەندەدا، پرسيارێك كە دەبێژێ، كـآ دەتوانآ دۆست
لەتايبەتكارييەكانى ئەو كەسە يا ئەو کەسانەى دەتوانن هاورێى راستەقينەى  بڕێ لەوەاڵمدا

زەردەشت بن، باسكراوە، يەكـى لەو دياردانەى كە دەبێ هاوبيرى زەردەشت هەيبێت بريتيە 
و پەيڕەوى ياساى راستى بێت. دوەمين اكى، واتە، كەسێك كە دڵی بەراستى بەستبێتو پلەراستى

، ەو ئەويندارى بێت. سێهەمين دياردمەرج بريتيە لەوەى كە ئەو كەسە باوەِرى بەخوا هەبێت
 ئەوەيە كە بەبيرێكى پاكەوە اليەنگرى ئەنجومەنى برايەتى موغەكان بێت.

و پتەويان بە ئامۆژگارييەكانى وو كە باوەِرى تەواوئەم ئەنجومەنە، لەو کەسانە پێكهاتب
 و ئاوەدانكردنەوەى.و پێشخستنو تێدەكۆشان بۆ نوێ كردنەوەى کۆمەڵگازەردەشت هەبوو

ويشتاسەب، فەرشوشتەر، جاماسب وە بەناوبانگترين ئەندامانى ئەو ئەنجومەنە بريتى بون لە
 ميديوماوە.

  



 12بەندى  51هات

 خواردووەو رێبازى )كاوى(يان گرتۆتەبەر،))ئەوانەى فريويان 

 لەژيانياندا،

 ِرەزامەندى زەردەشت ئەسپەنتمان بەدى ناهێنن،

 چونكە ئەوانە،

 بەختەوەرى، تەنيا لەديدى مادى يەوە دەبينين،

 و خرۆشەكانى معنوى.((نە لەجۆش

پەرستى بون،  سروشت سەرەتا، لەم بەندەدا باسى)كاوى(يەكان دەكا، كە رابەرانى ئاينى
و رێبازى ئەوانيان گرتۆتەبەر، ودەستورەكانيان دەبێژێ، ئەوانەى پەيڕەوى ئەم )كاوى(يانەن

كە بريتيە لەخراپەكارى، ئەنجام دەدەن، ئەم جۆرە کەسانە هەرگيز بەختەوەر نابن، هەرچەندە 
و ەِرواڵەت خۆيان بە بەختيار بزانن، ئەمانە فريويان خواردووەو زەردەشت لەكردارلەوانەيە ب

 رەفتاريان بێزارە.

  

  

 13بەندى  51هات

 ))بەم شێوەيە،

 خراپەكار، كە لەِرێى راست اليداوە،

 ويژدانى خۆى دوچارى خراپە كردووە،و

 لەسەر پردى چينيوت،

 وبەرامبەر بە ئاشكرابوونى كردارەكانى،

 دوچارى سەرزەنشت دەبێ، رۆحى

 و گوفتارى خۆيەوە،چونكو بەهۆى كردار



 لەِرێى راست دوركەوتۆتەوە.((

و درۆزنان كە لەِرێى راست اليانداوەو زێدەِرەوييان كردووە لەم بەندەدا، دەبێژێ، خراپەكاران
و بيريانيان ئالۆزكردووە، بۆئەوەى رێگەى راست بەوەى كە خەڵکيشيان چەواشە كردووە

و و لەخۆيان بآ ئاگان كە لەئاكامداو لەرۆژى پەسالندا، رۆحنەبەر. ئەم خراپەكارانە غافلننەگر
گيانيان زمانى سكاڵيان دەكرێتەوەو سەرزەنشتيان دەكەن بەو كردەوەو كارە خراپانەى كە 

 و خەڵکيان گومِرا كردووەو دوچارى گرفتارييان كردون.ئەنجاميان داوەو خۆيان

و گيانمان لەسەر پردى و بيرى خۆمانە كە دەتوانن رۆحو كردارتارلەراستيدا، ئەمە گوف
و خۆشحال بكات ياخود بە پێچەوانەوە چينيوت، واتە لەكاتى داوەريكردنى كردەوەكانمان، شاد

 و نارەحەت بكا.غەمبار

و درۆزنانە دەكا كە دوژمنى ئاينى دەتوانين بێژين كە ئەم بەندە، ئاماژە بۆ ئەو خراپكار
و و هەوڵدەدەن، بە ئامۆژگارييە خراپەكانيان، بيرى خەڵک ئالێۆز بكەنو راستينپەرستیيەکتا

و پێيان دەبێژێ ريان دەكاتەوەاو پەيامەكەى. بۆيە زەردەشت ئاگاددوريان بخەنەوە لەزەردەشت
 كە لەپاشاندا پەشيمان دەبنەوەو دوچارى مايەپوچى دەبن.

  

 14بەندى 51هات

 ))كەرپەنەكان،

 گيز پەيڕەوى لەرهە

 و ئاوەدانى ناكەن،و ئايينداد

 و ئامۆژگارييە خراپەكانيانئەوانە بە كردار

 وانە دەگەيەنن كە خەريكى ئاوەدانكردنەوەى کۆمەڵگان.زيان بە

 بەآلم،

 و ئامۆژگارييە خراپانەيە كە،هەر ئەم كردار

 لەئاكامدا،

 پێچێت.((و خراپە، راياندەبەرەو مۆلێگەى درۆ



و دەبێژێ، )كەرپەنەكان( لەم بەندەدا، زەردەشت باسى پێشەوا درۆزنە خراپەكارەكان دەكات
و ئامۆژگارييەكانى ئاهورامەزدا. هەوڵو كۆششيان ئەوەيە كە هيچ بايەخێك نادەن بە فەرمان
اوەو و فريو، ئەو خەڵکەى كە باوەِريان هێنو دەلەسەو بە درۆبەهۆى ئامۆژگاريە خراپەكانيان

و و خراپەزيانيان پێبگەيەنن ەالبدەن، و ى ِراستخەريكى ئاوەدانكردنەوەى کۆمەڵگان، لەِرێێ
 و جەردەيى لەجيهاندا بآلوبكەنەوە.تاوان

و ئەو ئامۆژگاريە لەكۆتاييدا، ئەم راستيە دەخاتە پێش چاو كە ئاكامى ئەو خراپەكاريانە
و بە هيچ كلۆجێك و رۆحيان ئەشكەنجە دەبينننادروستانە يەخەى خۆيان دەگرێـتەوە، ويژدان

ەيان مولگەى گو جێئاسوودە نابن لەژيانياندا، ولەپاشاندا دوچارى ئەشكەنجەى روحى دەبن
 تەك خراپەكاراندا دەبن.و لەدرۆيە

  

 15بەندى  51هات

 ))ئەو پاداشەى كە،

 زەردەشت مژدەى پێداوە بۆ ئەنجومەنى مۆغەكان،

 بريتيە لەكاخى سروود )بەهەشت(،

 كە هەر لەسەرەتاوە،

 مەلێبەندى گەيشتنە الى ئاهورامەزدابوە.

 ئەز، مژدەى ئەم پاداشەتان پێدەدەم،

 و راستييەوە،كە بەهۆى بيرى خاس

 ەست دێت.((بەد

و ئەو کەسانەى بۆ بآلوكردنەوەو و برايانى ئاينلەم بەندەدا، زەردەشت پاداشى هاوبيران
 پەرەسەندنى پەيامەكەى، ياريدەيان داوە، بە چوونە نێو كاخى سروود ياخود بەهەشتى داناوە.

ييەوە، و راستبەهەشتى بە مەلێبەندى ئاهورامەزدا داناوەو دەبێژێ، دەتوانين بەهۆى بيرى خاس
و چونە نێو بەهەشت بريتيە و رۆحويژداننە ئەو مەلێبەندە، كەوايە، مەرجى ئاسودەيىيبچ

پيشە، وبەهۆى ئەم دوو دياردەيەوە، هەموو كەسێك  ەلەخاس بيركردنەوەو راستى كردن
 دەتوانێـت لەم خەآلتە ئاهوراييە سود وەربگريت.



و و ستايشت داناوەە مەلێبەندى سروودئەوەى شايانى باسە، ئەوەيە كە زەردەشت، بەهەشتي ب
 بەهەشتە مادييەى كە باسى لێدەكرێت، فرە جياوازە. ولەتەك ئە ەئەم بەهەشت

  

 16بەندى  51هات

 ))بەهۆى توانايى معنوى ئەنجومەنى موغەكان،

 وئەو سروودانەى كە لەئەندێشەى پاكەوە ئيلهام كراوە،

 وبەهۆى پەيرەوەييەوە لەِراستى)ئاشا(،

 كەى گوشتاسەب

 نى وەرگرت،رووبەهرە لەپاداشتى زانستى دە

 ئەو زانستەى كە بەهۆيەوە،

 مەزدا ئاهورا،

 بەرەو بەختەوەرى رابەرايەتيمان دەكات.((

دوا بەدواى بەندى پێشوو، كە تيايدا زەردەشت مژدەى پاداشتى ئاهورايى بەهاوبيرانى خۆى 
و ئەندامانى ئەنجومەنى دابو، لەم بەندەدا، باسى )گوشتاسەب( دەكات كە يەكـآ بووە لەرابەران

و دەبێژێ، گوشتاسەب يەكێكە لەوانەى كە بەهرە لەو پاداشتە دەبێت كە مژدەى موغەكان
ەويش لەبەر دووهۆى سەرەكى، يەکەميان، چونكو ئەندامى ئەنجومەنى برايەتى پێدراوە، ئ

 و مرۆيەكى پاكو راستبێژە.موغەكانە، دووهەميان لەبەرئەوەى خاوەنى بيرێكى خاسە

و پاكيەوە بەهرەى لەزانيارييەك وەرگرتووە كە هەروەها دەبێژێ، گوشتاسەب بەهۆى راستى
و رزگارى و بەختەوەرىراستەقينەِرووناكى ميزاد بەرەوو دەتوانێت ئادەزانيارى ئاهوراييە

و دڵكى بينا. ئەم جۆرە زانسانە ويژدانى رۆشەنرێنمايى بكات، زانستێك كە هاوجوتە لەتەك
و سودى و بەختەوەرى رينمايى بكات چونكو، زانستێكى معنويەدەتوانێت مرۆ بەرەو پوختەيى

 و خۆخۆيى.وێرانگەرێتىو دورە لەبيرىووآلتدنىو كۆششە بۆ ئاوەدانكرکۆمەڵگا ِرەچاو دەكا

و دەرونى كە لەتەك هۆشى اكتسابى جياوازە. ئەم لەراستيدا، ئەم زانستە بريتيە لەهۆشێكى زاتى
 و پوختەيى رينمايى دەكات.و سەرفرازىزانستە مرۆ بەرەو رووناكى



و زانستى معنوى ئارەزووى زەردەشت ئەوەيە كە هەموو خەڵک، سودبەرن لەهۆشى اكتسابى
 و رزگارى تەواو.و گەيشتنە بەختەوەرىبۆ خزمەتكردنى کۆمەڵگا

  

 17بەندى 51هات

 ))فەرشوشتەر هوگو،

 گيانى خۆى كە خۆشەويسترين شتە،

 بۆ بآلوكردنەوەى ئاينى يەکتاپەرستی

 بە رەزامەندييەوە،

 سپاردووە بە من.

 هيوادارم،

 مەزدا ئاهورا، ئارەزووەكانى

 تى )ئاشا( بێنێتەدى.((بۆ گەيشتنە راس

زەردەشت لەم بەندەدا، نزادەكاو داوا لەئاهورامەزدا دەكات كە ئارەزووەكانى فەرشوشتەر 
 بێنێتەدى.

 فەرشوشتەر، يەكێك بووە لەرابەرانى ئەنجومەنى برايەتى موغەكان.

ئەم پياوە دانايە، ئامادەبووە گيانى خۆى بەخت بكات لەرێى بآلوكردنەوەو پەرەپێدانى ئاينى 
 و پەيامەكەى زەردەشت.يەکتاپەرستی

  

 18بەندى  51هات 

 ))جاماسب هوگوى دانا،

 واتەخوازى ِرۆشەنبونەوە بوو،كە ئا



 بەهۆى راستى )ئاشا( يەوە، زانيارى ئاهورايى هەلێبژارد،

 شەى پاكەوە،وبەهۆى ئەندێ

 گەيشتە توانايى معنوى

 ئەى مەزدا ئاهورا ئەم زانيارييە

 ببەخشە بە هەموو ئەو کەسانەى كە ئەويندارتن.((

 و دەبێژێ:لەم بەندەدا، باسى سێهەمين ئەندامى ئەنجومەنى برايەتى موغەكان دەكا

تا بەهۆى  و هۆشى هەلێبژارد،و بيرجلماسب هوگو، بۆ گەيشتنە رووناكى حەقيقەت، زانيارى
 خشەترا( وەربگريت.وەو بيرى خاسەوە بتوانێت بەهرە لەتوانايى معنوى )و پاكىراستى

و و راستىبێگومان، هەركەس دەتوانێت پاش ئەوەى دياردەكانى بيرى خاس )وەهومەن(
خشەترا(، واتە هێزى معنوى، يانى دەتوانآ وەدروستى )ئاشا(، لەخۆيدا پەروەردە بكا، بگاتە )

 ى خۆى بكات.سنەف ڵیۆكۆنتر

و هاوبيرى بە تە دۆستێجاماسب، توانى بە پەروەردەكردنى ئەو دياردانە، بگاتە پلەيەك كە بب
 نى ئەنجومەنى برايەتى موغەكان.او يەكێك بێت لەخزمەتكارئەمەكى زەردەشت

بەندەدا، زەردەشت لەئاهورامەزدا دەخوازێت كە ئەم خەآلتە بەهەموو ئەو کەسانە  ملەكۆتايى ئە
 ببەخشێت كە باوەِرى راستەقينەيان هەيە.

  

 19بەندى  51هات

 ماە ئەسپەنتمانميديۆ))

 كە بەهۆى زانيارى ئاينييەوە

 تێدەكۆشآ بۆ بەديهێنانى ژيانێكى معنوى،

 باوەرى بە پەيامى من هێناوە،

 و كردەوەكانى خۆيەوەى ئاينى مەزداوبەهۆى فێربون



 لەِرێى نوێ كردنەوەى جيهاندا، تێدەكۆشێت.((

چوارەمين ئەندامى ئەنجومەنى برايەتى موغەكان، )ميديوماە(ى ئامۆزاى زەردەشتە، لەم 
و دەبێژێ، ميديوماە كەسێكە كە بە ئاگادارييەكى تەواوەوە بەندەدا، زەردەشت بە خاسى باسى دەكا

ورايى، هەموو ژيانى خۆى تەرخانكردووە بۆ بآلوكردنەوەو پەرەسەندنى ئاينى لەزانيارى ئاه
و رەفتارى راستى، وكۆششێكى بێوچانى كردووە كە بەهۆى خزمەتكردنى خەڵکەوەو بەكردار

 خاسى خۆى، پەيامى زەردەشت بە شێوەيەكى خاس بە خەڵک ِرابگەيەنێت.

بووە كە باوەرى بە زەردەشت هێناو  لەمەوبەر باسمان كرد كە )ميديوماە( يەکەمين كەسێك
 بەدڵو بەگيان هەوڵيداوە بۆ پێشخستنى ئەم پەيامە پيرۆزە.

  

 20بەندى 51هات

 ))ئێستا،

 )ئەمشاسپەندان(، دياردەكانى ئاهورامەزدائەى

 هەموو پێكەوە

 و بيرى خاس )وەهومەن(،راستى )ئاشا(

 بەدەست دێت، فێركردنى پاكييەوە كە بەهۆى

 پێمان ببەخشن.

 و لەمەزدا،بۆ دەنێرين دروودتان

 بەختەوەرى دەخوازين.((

نيشانەكانى ئاهورامەزدان، كە  ولەم بەندەدا زەردەشت داوا دەكا لەئەمشاسپەندان كە دياردە
 و باوەِر بەخوامان پآ ببەخشن.و دڵوڤانىو بيرى خاسو پاكىخەآلتى راستى

و باوەِر و خۆشەويستىو بيرى خاسو پاكىونى راستىو فێربئەم خەآلتانە بەهۆى ئامۆژگارى
 بەخوا، لەنێو دڵماندا زێتر دەبێت.



و دەكەين تو ستايشتلەكۆتاييدا دەبێژێ: ئەى خواى ميهرەبان، لەكانگەى دڵمانەوە دەتپەرستين
 داواكارين لێت بەهرە لەبەختەوەرى هەميشەيى بەرين.

و شادمانى هەميشەيى، ئەمەش گاتە بەختەوەرىبێگومان، ئەمە ئارەزووى هەموو كەسێكە كە ب
 و باوەرى راستەقينە بەخوا نەبآ.و بيرى خاسو پاكىو دروستىنايەتەدى مەگەر بەهۆى راستى

  

 21بەندى  51هات 

 ))مرۆى پاكو خوا ناس 

 ويژدانى خۆيەوە،و گوفتارو كرداروبەهۆى زانيارى

 پەرەى پێدەسێنێت. ِراستى دەبوژێنێتەوەو

 مەزدا ئاهورا، بۆ ئەم جۆرە کەسانە،

 بەهۆی ئەندێشەى خاسەوە

 تواناى معنوى دەبەخشێت.

 منيش بۆ ئەو کەسانە داواى پاداشتى خاس دەكەم.((

وا ناس،لەبەر ئەوەى هەميشە لەم بەندەدا زەردەشت دەبێژێ،مرۆى خاوەن باوەِروخ
ئافەريدەگارى لەبەر چاودايە، هەميشە پاكەو هەرگيز دواى خراپەو خراپەكارى ناكەوێت.ئەم 

وحەقيقەت ودروستىويژدانى خۆيان لە ِرێى ِراستىجۆرە کەسانە هەمو گوفتارو كردارو بيرو
ە لەنێو بەكار دێنن، وئەمە دەبێتە هۆى ئەوەى، ِراستى تەشەنە بكاو باڵو بێتەو

و كۆنترۆلێ كردنى خۆيانەوە،بەهرە کۆمەڵگادا.هەروەها بەهۆى پەروەردە كردنى بيرى خاس
             لە خەاڵتى يەزدانى دەبەن.

وبەهرە بردن و ئەندێشەو ِرووناكى دڵو هێزى ئيرادەويژدانئەم خەاڵتە بريتيە يە لە ئاسودەيى
    بە مەسايلى مادى.و نياز نەبوون و بەختەوەرى هەميشەيىلە خۆشى

  لە كۆتاييدا، داوا لە ئاهورا مەزدا دەكات كە خەاڵتى خۆى بەو جۆرە کەسانە بدات.

  



 22بەندى 51هات 

 ))مەزدا ئاهورا، 

 و پاكيەوە،ئەو کەسانە دەناسێت كە لە ِرووى ِراستى

 چ لە ِرابردوودا بێت

 و چ ئێستا بێت

 وايە.واخاس ئەنجام دەدەن كە وەك ستايشتى ئافەريدەگاركارى

 ئەز، ِرێز لەو کەسانە دەگرم،

 و ناويان دەبەم،

 و دروودەوە بەرەو ِرويان دەبمەوە.((وبە ساڵو

و پاكى يەوە ئەنجام و بە ِراستىلەم بەندەدا،زەردەشت،هەركارێك كە بەبێوەِرێكى تەواو
دەتوانين  ا.پەرستنوستايشتكردنى ئافەريدەگارد نێت لەتەكويەكسانى دەزابدرێت،بەهاوجوت

و بێژين ئەم باوەِرە، ئەوە دەگەيەنێت كە ئەنجامدانى كارێكى خاس، جۆرێكە لە پەرستن
                                   ستايشتكردنى خوا.

ە خاسى ئەنجام و ياخود ئێستا ئەركى سەرشانيان بئەو کەسانەى لە ِرابردوودا هەروەها دەبێژێ،
پێويستە بە خاسى ناويان لێبەرين، ودەبێ  و خۆيان لە كارى خاس نادزنەوە،و دەيدەنداوە

و و كارى خاس لە کۆمەڵگادا، ناوتێبكۆشين ئێمەش چاو لەوان بكەين بۆ هەلێسوِراندنى ئيش
 نيشانێك لەم بارەوە بۆ خۆمان بەدەست بێنين.

ی فێربين، گرنگى كاركردنە لە ِروانگەى پەيامى لەم بەندەدا، ئەوەى كەفرە دەتوانين ڵ
و پاكيەوە يەكسانە لەتەك پەرستنى زەردەشتەوە. ئەنجامدانى هەر كارێك بەديدى ِراستى

ئافەريدەگارو دەشێ جەخت لەسەر ئەوە بكەين كە ئەو کەسانەى كارى خاس دەكەن ِرێزيان 
 لێبگيرێت.

  

 وەهیشتو ئیشى -5

 سروودى حەڤدەهەم



 1بەندى 53هات 

 ))خاسترين ئارەزووەكانى زەردەشت ئەسپەتمان 

 هاتۆتە دى،

 چونكو مەزدا ئاهورا،

 بۆ هەميشە، بەهۆی ِراستييەوە

 ژيانێكى خاسى پێ بەخشيوە.

 و ئەوانەى كە

 بەر هەلێستيان دەكرد،

 ئێستا ئيدى، بەگوفتاروكردار، ئاينى ِراستييان گرتۆتە بەر.((

دەدا، باسى سەركەوتنى زەردەشت دەكات كە لە ئاكامدا توانيويەتى پەيامەكەى كە ِرێنمايى لەم بەن
و يەکتاپەرستی،بەجۆرێكى خاس بگەيەنێت.پەيامبەر بە و دروستىكردنى خەڵکە بەرەو ِراستى

 وخاسى.و شادييەوە ژيان دەبێتە سەر، ژيانێكى پِرلە پاكىو بەخۆشىئارەزووەكانى گەيشتووە

روز ئازەر گوشەسب دەبێژێ،لەوە دەچێت كە ئەم بەندە يەكێ لە شاگردە هەرە دڵسۆزو موبد في
بەئەمەكەكانى زەردەشت )جاماسبى دانا( كە جێگرى زەردەشت بووە پاش شەهيد بوونى 

 مامۆستاكەى،بەماوەيەكى كەم نوسيبێتى.

  

 2بەندى  53هات 

 وبەم شێوەيە)) 

 و كردار،و گوفتاربە ئەندێشە

 مەزدا ستايشت بكەن،

 وتێبكۆشن بۆ خۆش وەشى،

 وكارى خاس هەلێبژێرن.



 كەى گوشتاسەبى اليەنگرو دۆستى زەردەشت

 وفەرشوشتەرى ژير

 و ئاينێكيان هەلێبژاردووە،ِرێگەى ِراست

 كە ئاهورا بۆ سوشيانتى ئاشكرا كردووە.((

يشتنە ِرەزامەند بوونى ئاهورا مەزداى داناو ژيرى بە لە پێشەکی ئەم بەندەدا،ِرێگەى گە
و بەكارهێنانى بيرو گوفتارو كردارى خاس بۆ خێرو خۆشى ئافەريدەكانى ئاهورا مەزدا، داناوە

وزەيە،واتە،مێشك،زمان،دەست سوود دەبێژێ،پێويستە هەموو كەسێك تێبكۆشێت تا لەم سێ
 ا.و ئاوەدانكردنەوەى کۆمەڵگوەربگرێت بۆ پێشخستن

و بێ و ِرزگاركردنى خەڵک لە نەزانينو ئاوەدانىكەسێك كەبيرى خۆى لە ِرێى دروستكردن
و زمانى خۆى ياريدەى خەڵک بدات و تاوان بەكاربێنێت، و بەدەستو خراپەو كلێۆڵیدەرەتانى

 و پاكى،ئەو كەسە.ِرەزامەندى خواى بەديهێناوە.بۆ گەيشتنە پوختەيى

و فرشوشتەر واتە،گوشتا سەبو ياوەرانى ئاينى ِراستىسى اليەنگرانلە كۆتايى ئەم بەندەدا،با
و هاوبيرانى زەردەشت، ِرێگەيەكيان هەلێبژاردووە كە ئاهورا مەزدا و دەبێژێ، دۆستاندەكات

 ئيلهامى كردبوو بە سوشيانت )لێرەدا مەبەست لە سوشيانت خودى زەردەشتە(.
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 ەنتمان هيچدسپ))ئەى پورو چيستاى ئەسپ 

 ئەى جوانكە ترين كيژۆڵەكانى زەردەشت،

 مەزدا ئاهورا،

 مرۆيەكى بۆ هاوسەرێتى تۆ هەلێبژاردووە كە،

 پابەندى بيرى خاس،

 و ِراستييە.و پاكى

 كەواتە، لەتەك بيرى خۆتدا ِراوێژ بكە،



 و بە زانيارييەكى خاسەوە ِرەفتار بكە.((و بە پاكى

بەگوێرەی داستانە كۆنەكانى زەردەشتيەكان، جاماسبى دانا )كە لە پاشاندا دەبێتە جێنشينى  
 زەردەشت( خوازبێنى لە پوروچيستاى كچى زەردەشت دەكات.

و و بيرخاسژو ِراستبێلەم بەندەدا زەردەشت لەتەك ئەوەى كە جاماسب بە پياوێكى خواپەرست
پاك دەزانێت، بەاڵم بە كيژەكەى دەبێژێ، هەرچەندە من وەك باوكێك دەخوازم كە ببيتە 
هاوسەرى جاماسب، بەاڵم ِرەزامەندى تۆ مەرجە، و دەبێ،بە بيرێكى خاسەوە،قولێ 

 ئەوسا بِريارى خۆت بدە. وخراپە كانى هەلێسەنگێنە،تێبفكرى،ِراوێژ لەتەك هۆشدا بكە.و چاکە

 و تۆ لەتەکيا دەژيتئايا ئەم خوازبێنى كەرە پەسەند دەكەيت يان نا،چونكو ئەمە ژيانى تۆيە

  

 4بەندى  53هات 

 ))بێگومان، 

 و بنەماڵە،ئەز، كەسێك كە بۆ هاوكاران

 و سەروەر دانراوە،بە باوك

 و خۆشمدەوێت.هەلێدەبژێرم

 هيوادارم كە،

 ِرۆشنايى بيرى خاسم پێ بگات،

 ندا، ژنێكى پاكيزە بم.و لەنێو پاكا

 ومەزدا ئاهورا،

 بۆ هەميشە ئاينى ِراستيم پێ خەاڵت بكات.((

لە بەندى پێشوودا، باسى ئەوە كرا كە خوازبێنى بۆ كچى زەردەشت هاتبوو،زەردەشت داوا لە 
و بِريارى خۆى بدات ئەم بەندە، وەاڵمى پورو كچەكەى دەكات كە لەو بارەوە خاس بير بكاتەوە

تە پێش چاو كە تيايدا دەبێژێ، پاش بيركردنەوە بِريارى داوە ئەو كەسە )جاماسب( چيستا دەخا
 و خۆشى دەوێت.لە پاشاندا، هيواو ئارەزووى خۆى دەردەبڕێت.بە هاوسەر هەلێدەبژێرێت



و شياوى هاوسەرێتى بێت بۆى،هەروەها ئارەزووى ئەوەيە كە لەاليەن كە هاوسەرێكى پاك بێت
 و خەاڵتى ِراستى پێببەخشێت.ِرێنمايى بكرێت ئاهورا مەزداوە هەميشە
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 ))ئەم گوفتارە ئاراستەى ئێوە دەكەم 

 ئەى تازە بوكو زاوايان،

 بە بيرێكى خاس، گوێ بۆ ئامۆژگاريەكانم ِرابگرن.

 و بەكارى بێنن:ويژدانى خۆتان هەڵيسەنگێننو لە ِرێگەى

 ين،و خۆشەويستى يەوە بژهەميشە بە بيرى خاس

 و هەر يەكەتان لە ِراستيدا

 پێشبِركێ لە يەكتر بكەن

 و خێزانێكى خاس پێكەوە بنێن.((تا ژيانێك

و جەختى لەسەر كراوە كە لە ِراستيدا، ئەم بەندە بريتى يە لە ئامۆژگارى بۆ تازە بوكو زاواكان
ەبێ هەميشە و لە ژيانياندا،پەندەكانى بەكاربێنن،پێش هەموو شتێك دووردى گوێى بۆ بگرنبە

و يەكتريان خۆشبوێت،ئەمجا پێويستە پێشبِركێى لەيەكترى بكەن بۆ گەيشتنە ئەندێشەيان پاك بێت
 و ِرێى خراپ نەكەون.وخراپەوهەرگيز توخنى درۆو پاكىِراستى

 و بەختەوەرييە.و شادىئاكامى ئەم جۆرە ِرەوشە، ژيانێكى پِر لە خۆشى
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 و ئەى ژنان،))ئەى پياوان 

 بە دروستى ئەم ِراستيانە بزانن كە،

 لەم جيهانەدا، درۆ تەفرە دەرە



 و پەرەى پێمەسێنن.ڵی دوور بكەونەوە

 و ئەمەش بزانن كە

 و چەواشە كردنى ِراستى بەدەست دێت.ئەو خۆشى يەى كە بەهۆی خراپى

 مايە پوچى بەدواوەيە.

 و خراپەكارانەى كە ِراستى لەخەڵک چەواشە دەكەن.و ئەو درۆزن

 و ئاسايشى خۆيان لەناو دەبەن.((ژيانى معنوى

 دى پێشووە.ئەم ئامۆژگارييانەى لەم بەندەدا دەبێژرێ، تەواوكەرەوەى ئامۆژگاريەكانى بەن

و پياوان،هەوڵبدەن گوێ ِرايەڵی ئەم ِراستيانە بن كە بۆتان زەردەشت دەبێژێ،ئەى ژنان
و دوودڵی دەخاتە بيرى و ژيانى مادەپەرستى، بريقەدارەو ِراِرايىدەبێژم.درۆو فريودانى خەڵک

هەرگيز و بەرەو الى خۆيان ِرادەكێشێ،كەوايە، تێبكۆشن خۆتان لەم بيرانە دووربخەنەوە.خەڵک
و خراپەكارى نزيك نەبنەوە.كارێك مەكەن كە بەردى بناغەى لە درۆو درۆكردن

و چارە ِرەشكردنى خەڵکى ديكە،چونكو وتەالرى بەختەوەريتان بريتى بێت لە بەدبەختىكۆشك
و جگە لە مايە پووچى و فرمێسكى بێوەژنان يەخەتان دەگرێلەئاكامدا ئاهوو ناڵەى هەتيوان

 نامێنێتەوە. هيچى ديكەتان بۆ

و خراپەكاران،كە خەريكى چەواشە كردنى ِرێگەى ِراستين لە لە كۆتاييدا دەبێژێ،درۆزن
و پاكان لە ِرێى ِراست الدەدەن، لە ئاكامدا ژيانى و پياوانى ِراستكردارو ِراستبێژو ژنانخەڵک
ينە بە چاوى و هەرگيز بەختەوەرى ِراستەقويژدانى خۆيان لەناودەبەنو ئاسودەيى بيرومعنوى

 خۆيان نابينن.

كەوايە،پێويستە لەسەرمان خۆمان لە ماديات دووربخەينەوەو زێتر بير لە معنويات 
و تەفرەو خراپەكاريدا هەيە،زۆر بە گورجى ئەو بكەينەوە.ئەگەر پەيوەندييەكمان لەتەك درۆ

دانيان بەدى و ئازارپەيوەندييە بپچِرێنين،بەختەوەرى خۆمان لەسەر حسابى ستەمكردن بە خەڵک
 نەهێنين.
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 ))وە پاداشتى ئەنجوومەنى موغەكان 



 تا ئەو ِرۆژە بۆ ئێوە دەبێت كە

 لە ژيانى ژنو مێردايەتى خۆتان،

 و چ لەكاتى تەنگانەدا،چ لەكاتى خۆشى

 و لەتەك يەكدا ميهرەبان بن.پێكەوە بن

 بەاڵم ئەگەر بيرى خراپ بەسەر تانا زالێ بێت،

 وشى ئەنجومەنى موغەكان البدەن،و لە ِرە

 و پەشيمانى دەبن .((دووچارى نوشوستى

و گوتمان كە ئەمانە بريتى بوون لە بەر لەمە،باسى ئەنجومەنى برايەتى موغەكانمان كرد
گروپێك لە بير خاسان،ئامۆژگاريەكانى زەردەشتيان موبەمو ئەنجام دەداو گوێ ِرايەڵی 

 گوفتارەكانى بون.

ودەبێژێ،تا ئەوکاتەى هەردوو تەواو دەكا 5،6لەم بەندەدا،ئامۆژگاريەكانى بەندەكانى 
و بەگوێرەى دەستورەكانى هاوسەر،واتە بوكو زاوا يەكتريان خۆشبوێت، و بۆ يەكتر بەئەمەك بن

ئەنجومەنى برايەتى موغەكان ِرەفتار بكەن، لەم جيهانەو پەساڵنيشدا بەهرە لە خاسترين 
و و پِر لەخۆشىەردەگرن، پاداشتى ئەم جيهانە، بريتى يە: لە ژيانێكى بەختەوەرپاداشتەكان و

وبير، ياخود ويژدانو پاداشتى پەسالنيش بريتى يە: لە ئاسوودەيىو خۆشەويستىشادى
 وادە پێدراو.بەهەشتى

ادى و گيرۆدەى هەواو هەوەسى مبەاڵم ئەگەر. لەدەستورو ئامۆژگارييەكانى ئەم ِرێبازە البدەين
و تووشى گومِرايى بين, ئەوسا دووچارى و درۆزنان بخۆينو تەفرەى خراپەكارانبين

 و ئەشكەنجەو پەشيمانى دەبێتو ئاكاممان ِرەنجنوشوستى دەبين
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 و بە ئاشكرا،))لە ئاكامدا 

 بەد كاران

 و سەرزەنشت دەكرێن.فريو دەخۆن، ودەبنە گالێتە جارِ 



ابەرايەتى خاسەوە،ايەى شاليارىبەاڵم، لەژێر س  ٍ  و ِر

 و پياوانژنان

 و ئاسايشو شارەكاندا دەگەنە ئاشتىلەنێو مالێ

 و فريوەكان، تەفرو تونا دەبن.و خراپى

 وە مەزدا ئاهورا، كەلە مەزنان مەزنترە،

 ِروو دەكاتە ئێمە.((

و ەربارەى بەدكارانلەم بەندەدا،زەردەشت هەميسان وەك بەندى پێشو ئامۆژگاريمان دەكات،و د
و تووشى و دەبێژێ،بەدكارەكان جگە لەوەى كە چارەنوسيان مايە پوچيەدرۆزنەكان دەدوێت

ويژدانى دەبن،ئەمانە بەهۆى كردارى نالەبارى خۆيان دەبنە گالێتە جاِرى و ئەشكەنجەىِرەنج
خۆيان وشوێنێكدا سەرزەنشت دەكرێن، تاواى لێدێت خۆشيان لۆمەى و لە هەموو كاتخەڵک

و درۆيان دەكەن كە بۆچى ئەم ِرێگە هەڵەو چەواشە يەيان هەلێبژاردووە،خەڵکيان تەفرەداوە
 و خەڵکدا كردووە.لەتەك خۆيان

و دادوەرو دڵسۆزو زەردەشت دەبێژێ، لە ئاكامدا،بەهۆى ِرابەرايەتى شاليارى خاس
ا،بە ئاسوودەييەوە ژيانێكى و شاردوخێزاندا.لەگوندوپياويەوە،لەنێو مالێبيرخاس،کۆمەڵگا بە ژن

 و خۆشى دەبەنەسەر.پِر لەئاشتى

و تاوان دەبێت. و خراپە كە ئادەميزاد بەرەو خراپەكارىهەروەها ئارەزوو دەكا كە درۆو فريو
و و خەاڵتى ئاهورايى بەرنلەهەموو جيهاندا تەفرو تونا بێت تا هەموو خەڵک بەهرە لەخۆشى

وور لە شەِروخوێنِرێژى بەرنەسەر.لەكۆتاييدا هيواو ئارەزووى ودو ئاسايشژيانێكى پِر لەئاشتى
 و بێتە المان.ئەوەيە كە ئاهورامەزدا ِروومان تێبكات

و داواى مەبەستى ئەوەيە كە هەموو لەگشت بوارەكانى ژياندا ئاهورامەزدا ِرەچاوبكەين
ان پاك بكەينەوە و كۆمەكى لێبكەين،هەروەها دەبێ بەجۆرێك خۆمان لە هەموو خراپييەكيارمەتى

كە بتوانين لە دەروونى خۆماندا،لەتەك ئاهورامەزدا بگەينە يەك.كاتێك ئافەريدەگار لە ئافەريدەى 
ومرۆڤايەتى پێوابێت، بيرى خۆى نزيك دەبێتەوە كە ئەو كەسە هەموو قۆناغەكانى پوختەيى

ستى بكاتە و درووِراستىوكۆنترۆڵی خۆى بكاتوگوفتارى ژيرانەبێتو كردارى دروستپاك
 ومالێ خزمەتيان بكات.وبەگياندروشمى ژيانى،دڵی پِر لە خۆشەويستى خەڵک بێت
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 ))بير خراپە بەدكارەكان، 

 و لە ِراستى بە دوورن،كە بەندەى هەواو هەوەسن

 و بە چاوى سووكەوە دەِرواننە هێژاكانبێزارن لەپاكان

 النێدان،هەرچەندە لەتەك دەرونى خۆشياندا لەملم

 كێ يە ئەو سەروەرە پاكەى كە،

 و بەوشێوەيەى خۆى دەخوازێت،و بەئازادىبە دڵو بەگيان

 بەرهەلێستى ئەم بەدكارانە بكات؟

 ئەى مەزدا،

 و هێزو تواناى معنوى تۆيە كە،بەهۆى شاليارى

 پياو چاکان،ئەوانەى بە دروستى دەژين،

 و ياوەرى خەڵک بن،پشتيوان

 و لەباشترين خەاڵتەكان، بەهرە وەربگرن.((

و قينەيان هەيە و بيرخراپان دەكاودەبێژێ،ئەمانە هەميشە ِرقسەرەتا،لەم بەندەدا باسى بەدكاران
و دوژمنايەتى بەرامبەر مرۆى خاس.بەچاوى سوكەوە دەِرواننە هەموو عەگيدو پياو چاکان

 كرداران دەكەن.و دروستلەتەك ِراستى

و دەروونى خۆشياندا لەملمالنێدان، بەاڵم چونكو گيرۆدەى هەواو هەرچەندە لەنێو دڵ
 ويژدانى خۆيان ِراناگرن.هەوەسن،ئەم جۆرە کەسانە چ ژن بن يا پياو،گوێ بۆ بانگەوازى

پاشان دەفەرموێت كێيە ياخود لەکوێيە ئەو سەروەرو داوەرە كە بتوانێت بە هەموو 
و و بەرامبەريان ِرابوەستێتو بەدڵو بەگيان بەرهەلێستى ئەم بەدكارانە بكاتوەئازادييەكە

 ملمالنێ يان لەتەكدا بكات.

لە كۆتاييدا دەفەرموێت: تەنيا هێزى معنوى ئاهورايى يە)وەخشەترا(كە دەتوانێت يارمەتى 
 ببەخشێت.وخاسترين خەاڵتەكانيان پێو حەقيقەت بداتوِرێِرەوانى ِرێگەى ِراستپياوچاکان



  

 1بەندى  54هات 

 ))هيوادارم كە، 

 و برايەتى كە ئاواتى هەمومانە،دۆستايەتى

 ِروومان تێبكات،

 وژنانى زەردەشتى،ودڵی پياوان

 شادو خۆشحالێ بكات.

 تاهەركەس،

 ويژدانى خۆى،وبەهۆى بيرى خاس

 لەخەآلتى شياو، بەهرە وەربگرێت

 ئەو خەاڵتەى كە مەزدا ئاهورا

 ييەوەبەهۆى ِراست

 بۆ هەموو ئاواتە خوازێكى داناوە.((

و ئەم )هات(ە تەنيا بريتييە لەيەك بەندو تيايدا زەردەشت ئاواتەخوازە كە هەستى برايەتى
و بيرى هەموو خواپەرستێك كە بەگوێرەى پەيامى زەردەشت ِرەفتار و دەرووندۆستايەتى لە دڵ

وِرەزامەندى وەهومەن ى بكاتدەكات،جێگير بێتودڵی هەموان پِر لەخۆشەويستىوشادمان
 بەديبهێنێت.

ويژدان لە و ئارامىو ئاسايشو ِرەزامەندى وەهومەن، ئەوەيە كە بيرێكى پاكمەبەست لەشادى
هەموماندا بەدى بێت، بەواتەيەكى ديكە، زەردەشت بۆ هەموو پياوو ژن، ئارەزووى 

بە ئاسودەيى خزمەتى  و بيرى پاك دەكات بۆئەوەى بتواننو برايەتىو دۆستىخۆشەويستى
 و کۆمەڵگا بەرەو پێشەوە بەرن.خەڵک بكەن

ويستو ويژدانى خۆى بێت كە زايەڵەىهەروەها دەبێژێ، هەركەسێ گوێِرايەڵی بانگهێشتى
فەرمانى ئاهورامەزدايە، وبتوانێت بەخاسى ئەنجامى بدات، ئەوسا ئاهورامەزدا پاداشتێكى 



و پاكييەوە بەدەست ەاڵتێك كە تەنيا بەهۆى ِراستىبەنرخى دەدات،ئەو پاداشتەش بريتييە لە خ
ويژدان ِرەفتار بكرێت تا بەو پاداشتە بگەين.ئەو خەاڵتە بريتييە ودەبێ بەگوێرەیدێت

 ويژدانێكى ئاسوودە كە گەورەترين پاداشتە بۆ مرۆيەكى بەختەوەر.لەبيرو

( بەندەى 239و )تها 17وفەلسەفى،لە ِروانگەى زەردەشتەوە لەوبەكورتى،ئوسوڵی ئاكارى
و گاتاكاندا،كەبە ِراژەوە باسمان لێكردن بەدى دەكرێن.بژاردەيەك لەو ئامۆژگارييە ئاكارى

و شوێنێكدا دەتوانرێت فەلسەفيە بەنرخانەى كە زەردەشت لە گاتاكاندا بێژاويەتى، ولەهەموو كات
و ِرزگارى ختەوەرىبەكاربهێنرێت، وپەيڕەويكردنيان لە اليەن ئادەميزادەوە،دەبێتە مايەى بە

 بريتين لە:

 و باوەِر بەهێزو توانايى ئاهورامەزداى ئافەريدەگارو دانايەكتا پەرستى -

 و ئەنگرەمينو(.باوەِر بە دووهێزى هاوالێ دوانەى دژ بەيەك،واتە چاکەو خراپە )سپەنتا مينو -

و باوەِر بەوەى كە لەئاكامدا چاکە بەسەر خراپەو ملمالنێى هەميشەيى دژى هێزى ئەهريمەنى -
 ِراستى بەسەر درۆو ِرووناكى بەسەر تاريكيدا سەردەكەوێت.

 و جۆرى ئاينى خۆى چاکە يا خراپەو شێوەى ژيانهەركەس ئازادە بۆ هەلێبژاردن -

بەهۆى ئەم ئازادى هەلێبژاردنە، هەركەس بەر پرسيارە بەرامبەر ئەو كارانەى ئەنجامى  -
 وچ خراپ.دەدات،چ خاس بێ

 وخراپان.و سزاى خاسانو پاداشتودۆزەخباوەِر بە بەهەشت -

 نەوەى کۆمەڵگا.و ئاوەدانكردوتێكۆشان لە پێناوى پێشخستنكارو كۆشش -

وپلەكانى ئەمشاسپەندەكان،وپەروەردەكردنى دياردە معنوى يەكان،بۆ بِرينى هەرشەش قۆناغ -
 ونەمرێتى.وبەختەوەرىگەيشتنە پلەى پوختەيى

 باوەِر بەنەمرێتى ِرۆح )گيان(. -

 وگەيشتنە الى لە جيهانى دەروونيداوكۆشش بە هەستكردن بە ديدارى ئاهورامەزداهەوڵ -

     Yasht  یەشت(ەكان) -2

ئەم وشەيە لە  ت.يەشت،لەوشەى ئاوێستايى يەشتى وەرگيراوە.بە زمانى پەهلەوى بووەتە يەش
ەوەيە كە بنچينەكەى لەتەکوشەى يەسنا،يەكێكە.واتە)يەشت(  yaz ِريشەى يەز



و نيايش و ستايشەسنا(،هەردووكيان لە بنچينەى)يەز(ەوەن كەماناكەى دەبێتە پەرستنيو)
 )نوێژ(.

ودوعاونزادا دەخوێنرێتەوە،بەاڵم يەشتەكان،تايبەتن بۆ يەسنابەشێوەيەكى گشتى لە كاتى پەرستن
ونياز لە ئاهورامەزداو دياردە سروشتييەكان، واتە ئەمشاسپەندان،ئيزە ونيايشستايش
و هەمويان وِرۆژ،مانگ،ئاگر،ئاوو....ستايشى سيفاتى هەريەك لەمانە كراوەدەكات

 بەدروستكراوى ئاهورامەزدا دانراون.

لەسەرەتادا، يەشتەكان بەشێوەى شيعربوون،بەاڵم بەدرێژايى ِرۆژگار بڕێ شتى خراوەتە 
ان دەدەن ولەحاڵەتى شيعر چۆتەدەر.توێژينەوەو لێكۆڵينەوەكان دەربارەى يەشتەكان،وا پيشسەر

و گوتنى خودى زەردەشت نين، بەڵکو ئەم سرودانە پاش زەردەشت، كە ئەم يەشتانە لەنووسين
ونەريتى و لەژێر كارتێكردنى هەندێ لە دابو بڕيێ لە مۆغەكانوهاوِرێ كانىلەاليەن قوتابى

واتە لەسەردەمى مادەكان ئايينە كۆنەكانى ئارياييەكانى پێش زەردەشت لەكوردستاندا
راونەتەوە.هەريەكە لەو خوا جۆراوجۆرانە،بەشێوەيەك تێكەلێ بەم ئايينە يەكتاپەرستييە نوس
 بون.

ژمارەى يەشتەكان، سى يەشت بووە، كە بە ئەندازەى سى ِرۆژى هەرمانگێك بووە.لەِرۆژ 
ژمێرى ئێرانى دێريندا،هەر مانگێك بريتى بووە لە سى ِرۆژوهەر ِرۆژێك بە نێوى يەكێ كە 

 و ئيزەدەكان ناونرابون.نئەمشاسپەندەكا

و يەشتەو هەريەكەيان بەنێوى يەكێ لە ئەمشاسپەند 21ئێستا ژمارەى يەشتەكان تەنيا 
 ئيزەدەكانە.

وئيزەدەكان دەكەن، باسى بڕێ وفريشتەكانونيايشى ئاهورامەزدايەشتەكان،جگە لەوەى ستايش
راو جۆرەكانى يەشتەكان پێى وئەفسانە كۆنەكانى باووباپيرانمانى تێدايە. بەشە جۆلە داستان

 دەبێژرێ )كردە( كەبەماناى )بەش( يا)فصل( دێت. هەركردەيەك پێكهاتووە لە چەندين )بەند(.

شايانى باسە بێژين كە بەگوێرەى گوتنى كتێبى)دينكرد(،ئەم يەشتانە لە پێشاندا بەشێك بون لە 
ت(واتە ستايشى نەسكەكانى ئاوێستاو پێى بێژراوە)بغان يش 21چواردەهەمين نەسك لە 

و تازەيى ولەبەر دەستايە، لە ِرووى دێرينێتى(يەشتە كە ماوەتەوە21بوغەكان)خواكان(ئەم)
وناگەنە پاى يەشتەكانى تازەترن يەوە،لەيەكتر جياوازن.چوار يەشتى يەکەمين،لەوانى ديكە

اد وخردكە بريتين لە)هەفتن يەشت(ى بچوك، ئورديبەهەشت 4وە  2،3ديكە،بەتايبەتى يەشتى
و وەننديەشت( وناوەِرۆكەكانيشيان زۆر گرنگ نين، دوا دوو يەشتيش )هوم يشتيەشت

 وبايەخێكى ئەوتۆيان نييە.فرەكورتن



يەشتەكانى ديكەش هەريەكەى بايەخي بەبێسێكى تايبەتى داوە،بۆنموونە لە)ئابان يەشت(و)تشتر 
ين يەشت( دا لە ِرووى يەشت(دا زێتر ِرووداوە سروشتييەكان باسدەكا،ولە)مهريشت(و )فرود

و مەزنايەتى خونكارەكانى ئێران زەمين و لە)زامياد يەشت( پتر باسى گەورەيىخووِرەوشت
 و مل مالنێ كردنيان لەتەك تۆرانييەكاندا.دەكات

 دەبێژێ: 229-هاشم رچى نووسەرى كتێبى )اوستا، سروودهاى زرتشت( لەال 

 -)يەشتەكان دابەشدەكرێن بە دووبەشەوە:

 بەشى يەکەم،ئەو يەشتانەن كە دێرينە ترو ِرەسەنترن. -

و دواى باڵوبوونەوەى ئايينى زەردەشتدا بەشى دووهەميان،ئەو يەشتانەن كەلەسەردەم -
 نووسراونەتەوە.

مەبەست لەم بۆچوونە ئەوەيە يەشتە دێرينەكان بريتين لەو سرودانەى كەلەسەردەمى سەرەتاى 
وستايشى و سەردەمەى كە ئارييەكان خەريكى پەرستنو ئاينى ئارييەكانە،ئەزەردەشتى

دياردەكانى سروشتبون،وبۆ هەريەكە لەو دياردە سروشتييانە سەرپەرشتێكيان داتاشيبوو 
وسروديان بۆدەگوتن.ئەودياردە سروشتى يانەى كە لەو سەردەمەدا دەپەرستران دەيانپەرست

گ، خۆر، زەوى، گيا،فرە وەشى، بريتى بون لە: ميهر، ئاناهيتا، بەهرام، ئازەر،وات، مان
گئوشى، ئەرت، هوم، تشيتەر، ئاسمان، ئەنيران، وبڕێ ئيزەدى ديكە. هەريەكە لەم ئيزەدانە، 
يەشت ياسروودوستايشى تايبەتييان هەبووە كە باوەِرپێكراوەكانيان لەكاتى تايبەتداو بەدابو 

و بۆئەم كارە كردنو داواى يارمەتى يان لێدەنەريتى تايبەتى، سروديان بۆ دەخوێندن
 وخەاڵتيان پێشكەش دەكردن.ديارى

زەردەشت،ئەم پەيامبەرە ژيرە،پەرستنى گشت ئەو خوا جۆراوجۆرانەى بەناِرەوا 
 وپەرستنى تەنيا بە شياوى ئاهورامەزداى خواى داناوژيرداناوە.زانيوە

هەروەكو لەمەوبەرگوتمان،زەردەشت تەنانەت بۆ يەكجاريش.باسى ئەو خوايانەى 
روودەكانى خۆيدا نەكردووە،ئەو خوايانەى كەلە يەشتە دێرينەكاندا ناويان لێبراوە.بەاڵم لەس

لەسەردەمى پاش زەردەشتدا دوبارەبەهۆى ئەو)كارتێكردنەى( كە باوەِرە كۆنەكان لەنێو خەڵکدا 
هەيانبوو فەرامۆشيان نەكردبوو،هەروەها ِراِرايى پياوە ئاينيە زەردەشتيەكان بووە هۆى ئەوەى 

و بەشێوەيەك و خوا جۆراو جۆرانەى كۆن،بەشێوەى )ئيزەد( بێنەوە نێو ئاينى زەردەشتىئە
ستايشيان لێبكرێت.بۆ ئەنجامدانى ئەم كاە، سەرەتا دەستيان دايە زێدەكردنى چەند ِرستەيەك 
ياچەند بەندێك لەسەرەتا يا لەكۆتايى يەشتەكان.بۆ نموومە ئەم ِرستەيەيان خستە سەر سەرەتاى 

 ەشت(،.)ئابان ي



و گوتى ئەى زەردەشت بە دەستورو بِريارى )ئاهورامەزدا وەحى كرد بۆ ئەسپەنتمان زەردەشت
من ستايش بكە ئەم ئەردويور ئاناهيتايەكە.....(بەم شێوەيە بەرەبەرە ئەم جۆرە ِرستەو بەندانە 

 وجێگەى خۆيان كردەوە،ويەشتى نوێ يان پێكهێنا.كەوايە دەتوانينوپتر هاتنە نێو يەشتەكانپتر
و بيروباوەِرو باسانەى كەلەنێوان يەشتەكاندايە،بەتايبەتى يەشتە تازەكان بێژين كە ئەو بۆچون

هيچ فِرێكيان بەسەر باوەِروئامۆژگارييەكانى زەردەشتەوە نييە،بەڵکو پەيوەندى يان بەشێوەى 
دا و كێشەكانى ئەو خەڵکە هەيە كە لە پێش زەردەشتدا لەوناوچەيەبيركردنەوەى ئاينى،مێژوويى

 ژياون.

 و یەك یەشتى ئاوێستا بریتین لە:بیست

 )هورموزد يەشت(: ئاهورا مەزد یەشت -1

يەکەمين يەشتەو بەناوى ئاهورامەزداوە ناونراوە.ناوى يەکەمين ِرۆژى هەموو مانگێكيش 
ودەربارەى ئاهورامەزدا بەند 33هەربەم ناوەوە ناودەبرێت.ئەم يەشتە پێكهاتووە لە

يفەتى بۆ دانراوە وەك: دانا، داناترين، توانا، تواناترين، بەخشەندە، دەدوێت،هەفتا ناوو س
دروستكەرى هەردوو جيهان، پيرۆزترين، ميهرەبان، هۆى هەموو هۆيەك، پرشنگدار، و... 

 هتد.

 )هەفتەن يەشت(: ئەمشاسپەندیەشت -2

 دووهەمين يەشتە.تايبەتە بە حەوت ئەمشاسپەندەكان

يەشت هەيە،يەكێكيان پێى دەبێژرێت هەفتەن يەشتى مەزن كە  لە ئاوێستاى ئێستادا دووهەفتەن
لە)يەسنا( كان دەژمێرێت،ئەوى ديكەيان پێى دەبێژرێت هەفتن يەشتى چكۆلە كەلە يەشتەكان 

 دەژمێرێت.

بەند،ودەربارەى ستايشى ئاهورامەزدا، ئەمشاسپەندو ئيزەدەكان 15ئەم يەشتە پێكهاتووە لە 
اى كارەكان لەم جيهانەوجيهانى پاش مردن دەكات.لەم وسزدەدوێت،هەروەها باسى پاداش

 يەشتەدا زۆر بەِراشكاوى گيانى يەكتا پەرستى لەئاينى زەردەشتيدا دەخاتەِروو.

 )ئوردى بەهەشت يەشت(: ئاشا وەهیشتا یەشت -3

 بەند. 19پێكهاتووە لە  سێهەمين يەشتە، تايبەتە بە فريشتە ئاشاوە هيشتا.  

 اد يەشت(:)خورد هائورتات یەشت -4

 بەند. 11چوارهەمين يەشتە،تايبەتە بە فريشتە هائورتات، پێكهاتووە لە  



 :ئەم چواريەشتەى كە ناويان لێبرا،لە يەشتە تازەكان دەژمێرێن.تێبينى

 ئەردوسيور ئەناهيد يەشت )ئابان يەشت(: -5

يور ئەناهيتا سودەربارەى ئەريدووكۆنترين يەشتەكانپێنجەمين يەشتە،يەكێكە لە گرنگترين 
 Aredrisara Anahita دەدوێت.

 بەند(. 133و )بەش 30وئيزەدى تايبەتى)ئاوە(. پێكهاتووە لەكە يەكێكە لە ئيزەدەمەزنەكان

 هور خشيئت يەشت )خورشيديەشت(:-6

ودەربارەى ستايشى د. لەيەشتە تازەكان دەژمێرێتبەن 7شەشەمين يەشتە،پێكهاتووە لە 
 خۆردەدوێت.

 ماونگە يەشت )ماە يەشت(: -7

 ونوێ كان دەژمێرێ.بەند. لەيەشتە كورت 7حەوتەمين يەشتە،پێكهاتووە لە    

 تيشتريە يەشت )تير يەشت(:-8

 هەشتەمين يەشتە،تايبەتە بەيەكێ لە ئيزەدە گەورەكان)ئيزەدى باران(. 

 بەند.لە يەشتە كۆنەكانە. 62لە پێكهاتووە  

 درواسپە يەشت )گوش يەشت(: -9

بەند،  22نۆهەمين يەشتە،تايبەتە بە ئيزەدى پارێزگەرى ئاژەڵە سوودمەندەكان بريتى يە لە  
 وتائەندازەيەك لە يەشتە دێرينەكان دەژمێرێ.ئەم يەشتە تازەنييە

 ميترا يەشت )مهريەشت(:-10

 و دوورودرێژترين يەشتەكان.دەهەمين يەشتە،يەكێكە لە دێرينترين 

كە لە پێش سەردەمى زەردەشتدا يەكێ بووە لەخوا گەورەكانى  Mithra تايبەتە بۆ ئيزەدى ميترا
وميللەتانى ديكەى ئاريايى،لە پاشاندا لە ئاينى زەردەشتدا لە ِريزى نەتەوە هيندوئەوروپيەكان

 ئيزەدەكاندا دانراوە.

وهەروەها لەزۆر ترائيسم،يەكێ لە دێرينترين ئاينەكانە كەلە ئيران زەمين دا بەكوردستانەوەمي
شوێنى ديكەى جيهاندا باڵوبوبۆوە،جێ پەنجەى ئەم ئاينە، لەفرە لەپرۆسەكانى ئايينى دواييدا 



و وێژە،ديارە بە شێوەيەكى ِراستەوخۆو هونەروتصوفبەتايبەتى لەبوارى فەلسەفەو عيرفان
 بەند. 146استەوخۆ. ئەم يەشتە پێكهاتووە لە نارِ 

 سرەئوش يەشت )سروش يەشت(: -11

 يانزەهەمين يەشتە.سروش ئيزەدى چاودێرى ئاينى خواپەرستييە.

لە ئاوێستادا دووسروش يەشت هەيە،يەكێكيان پێى دەبێژرێ)سروش يەشتى سەرەتاى شەو(كە 
و پێى دەبێژرێت ە ِريزى يەشتەكانە(.دووهەميان سروش يەشتە،كەل57لەِريزى يەسناكانە)هات 

 ( بەند.23سروش يەشتى هادوخت.پێكهاتووە لە )

 ِرەشنو يەشت)ِرەشن يەشت(: -12

وستەمە. پێكهاتووە لە ونەيارى درۆو بێدادىدوانزەهەمين يەشتە.ِرەشنو ئيزەدى دادو دادگەرييە
 (بەند.28)

ى ميهروسروشى پێكەوە لە ِرۆژى بەگوێرەى نوسينەكانى پەهلەوى،ئەم ئيزەدە لەتەك ئيزەدەكان
 پەساڵندا داوەرى ِرۆحەكان دەكەن.

 فرەوەشى يەشت )فەروەردين يەشت(: -13

 ودورودرێژترين يەشتەكانە.سيانزەهەمين يەشتە يەكێ لە دێرينەترين 

وئابان يەشت،بڕێ زانياريمان دەربارەى بيروباوەِرى ئەم يەشتەش،هەروەك مهريەشت
ئارياييەكان پێدەدات.هەروەها نێوى گەورە پياوانو پياوچاکانى مێژووى ئەو سەردەمەمان 

و ئەمشاسپەندو ئيزەدەكان ومنداڵێوپياوپێِرادەگەيەنێت،تيايدا ستايشى ِرۆحى هەموو چاکان لەژن
 دەكات.

 )بەهرام يەشت(:     يريپره غنەو-14

و و پالێپشتى جەنگاوەرانچواردەهەمين يەشتە.ئەم ئيزەدە)بەهرام( ئيزەدى سەركەوتن 
 ( بەند.64دڵرانە.پێكهاتوە لە)

 وەيو يەشت )رام يەشت(: -15

و ِرامەن( كە ماناكەى دەبێتە ئاشتى–پانزەهەمين يەشتە، لەئاوێستادا پێى دەبێژرێ )ِرامە 
 ئاسايش.



 چيستا يەشت )دين يەشت(: -16

وبەماناى بيركردنەوەو Daena شانزەهەمين يەشتە.لەئاوێستادا پێى دەبێژرێ دەئينا
 وبيرى معنوى يە.ناسين

كە ئيزەدى زانيارى  Tehista هەرچەندە ئەم يەشتە بەناوى دين يەشتە،بەاڵم دەربارەى چيستا
 ( بەند.20و پێكهاتووە لە )يە دەدوێت

 ئەرد يەشت(: –هى )ئەرت ئەشى وەنگو -17

حەڤدەهەمين يەشتە،يەكێكە لەو ئيزەدانەى كەلە ئاينى زەردەشتدا فرە بايەخى پێدراوە لە ئاوێستادا 
 ( بەند.62وخێروخۆشى يە. پێكهاتووە لە )ئەم ئيزەدە،ئيزەدى سامان Ashi پێى دەبێژرێ ئاشى

 ئەئيريتم خوارنو )ئاشتاد يەشت(: -18

و بەماناى ِراستى Arshtat ێستادا پێى دەبێژرێت ئارشتاتهەژدەهەمين يەشتە.لە ئاو
 ( بەند.9دروستىيە.پێكهاتووە لە )

 كوەئينم خوارنو )زامياد يەشت(:-19

و سەرپەرشتى نۆزدەهەمين يەشتە.لەيەشتە كۆنەكان دەژمێردرێت.زامياد ئيزەدى پاسەوان 
يەشت(،چونكو زێتر باسى  (بەند،لە ِرابردوودا پێيان دەگووت)كيان96زەوىيە.پێكهاتووە لە)
 وجێگەيەكى تايبەتى بۆ كەيانى يەكان داناوە.شاكانى كەيانى دەكات

و نورو دەكات، مەبەست لە )فەِر( لێرەدا ئەو ِرووناكى 38لەم يەشتەدا،زێتر باسى)فەِرى كەيانى(
و هێزى ئاسمانيەيە كە هەركاتێك ئەم )فەِرە( لە هەركەسێكدا بێت،لەسەركردايەتى

وهەموو خاسى يەك،بەهرەمەند دەبێت. لەبەندى ومرۆڤايەتىو ِراستىوپەيامبەرىپاڵەوانێتى
 زامياد يەشت دەبێژێ: 96ــ 88

))پاش ئەوەى )سوشيانس( دەردەكەوێت،هەموو جيهان پِر لە دادوحيكمەت دەبێت، 
وخۆشى ِروودەكەنە جيهان،بيروكردارو گوفتارى خاس سەردەكەون.هەموو گێتى بەختەوەرى

لە درۆ پاكدەبێتەوە.ودوژمنايەتى بنبِر دەبێ.ِراستى بەسەر درۆدا سەردەكەوێت.بيرى خراپ 
ات،فريشتەكانى خوردادو ئەمرداد بەسەر دێوى بەرامبەر بيرى خاس شكست دەخو

 وِرادەكا.وتينوێتيدا سەردەكەون،ئەهريمەن دەشكێبرسێتى

 هئوم )هوم يەشت(: -20
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هوم ناوى گيايەكە  haoma بيستەمين يەشتە.لەناو ئاوێستادا بە هوم دەبێژرێت هەئومە
 م(.خواردنەوەيەكى سەرخۆشكەرەوەى لێدروست دەكرێ كەپێى دەبێژرێ)ئەشام هو

و ئەم خواردنەوەيە هەر لە مێژەوە )واتە پێش سەردەمى زەردەشت(الى ئارياييەكان پيرۆز بووە
ئاينيدا دەيانخواردەوە.زەردەشت لە گاتاكاندا ئەم خواردنەوەيەى قەدەغە   و رەسمىلەكاتى رێ

ى كردبوو،بەاڵم پاش زەردەشت ديسانەوە ئەم خواردنەوەيە هاتەوە ئارا بەاڵم بە ئەندازەيەك
 كەمتر دەخورايەوە.

شايانى باسە،تەنيا لەدووبەندى ئەم يەشتە ستايشى هوم كراوە،بەاڵم لەكاتى نوسينەوەى ئاوێستادا 
 ( دانراوە بەنێوى هوم يەشت.9،10،11ولە هاى )ئەم يەشتە خراوەتە سەر يەسنا

 وەننت )وەنەند يەشت(: -21

وبەماناى ارەيەكەودوا يەشتە. وەنەند يا وەنەنت،ناوى هەسويەکەمينبيست
 )سەركەوتو(ە.كورتترين يەشتەو پێكهاتووە لە تەنيا يەك بەند.

 واي بەبێش دەزانم بڕێ لەو يەشتانە بخەمە بەر چاو:لێرەدا

:ئەم يەشتە بەسەردەستەى بيستويەك يەشتەكانى ئاوێستا دەژمێريت.لە هورموزد یەشت

 بەند. 33و بريتييە لە هورامەزداو شايستەييەكانى(ى ئاِراستيدا پێكهاتووە لەنێوو )سيفات

و كارى سەرەتا،لەم يەشتەدا،زەردەشت پرسيار لە ئاهورامەزدا دەكات كە چ چاکەوپەرستن
 خاسيك باشترين پاداشتى دەبێ لە پەساڵندا.

و شايستەييەكانى خۆى بۆ زەردەشت دەكات. ئاهورامەزدا تاكۆتايى بەندى شەشەم باسى سيفات
وە،دوبارە ئاهورامەزدا باسى بيستويەك ناوى خۆى لەسەرەتاى بەندى حەوتەمە

دەكاتەوە)دوانزەهەمين ئاهورايەو بيستەمينى مەزدايە(.لەبەندى نۆهەم تا يانزەهەم دەربارەى 
وچوار وخاسيەتى ناوەكانە.لەبەندى دوانزە تا پانزە ئاهورامەزدا دەربارەى سىكاريگەرێتى

وبەندى ودوهەم بريتى يە لە نزاو نيايشسيفەتى ديكەى خۆى دەدوێ.بەندى بيستەم تا بيست
وسێهەم بريتييە لە نوێژە بەناوبانگەكەى زەردەشتى يەكان كە پێى دەبێژن )يەتا ئەهو بيست

وەئيريو(.لەبەندى بيستو چوارەمدا ئاهورامەزدا داوا لە زەردەشت دەكات كە چاودێرى لە 
بيستو پێنجەمدا دەربارەى ولە نەياران بيانپارێزێت.لەبەندى پەيڕەوانى ئاينەكەى بكات

ئەمشاسپەندەكان بۆ زەردەشت دەدوێت.بەندى بيستو حەوت باسى سپەندارمەند دەكا.لەبەندى 
بيستو هەشتدا زەردەشت دەربارەى پاشەِرۆژى مرۆى پاك پرسيار دەكات.بەندەكانى ديكە 

 يى دێت.و ئاهورامەزدايەو دوا بەنديش بە نوێژى )ئەشم وەهو( كۆتاستايشى ئەمشاسپەندەكان

  



 دەقى ئەم یەشتە بەمجۆرەیە:

و زەردەشت لە ئاهورامەزداى پرسى:ئەى ئاهورا،تۆئەى پيرۆزترين بيروهۆش -1
وتەی ئاسمانى،چ شتێك تواناتر،چ شتێك دروستكەرى جيهانى مادى،ئەى دياردەى

 سەركەوتوتر،چ شتێك بلێندتروپايە بەرزترو چ شتێك بۆ ِرۆژى پەساڵن كاريگەرترە؟

ك سەركەوتوترين،چ شتێك چارەسازترين،چ شتێك زێتر بۆ دژايەتى خراپەكاران چ شتێ -2
)دێوەكان( كارسازترە، لە جيهانى ماديدا چ شتێك پتر كاردەكاتە سەر بيرى ئادەميزاد بۆ باش 

 ويژدان پاك دەكاتەوە.بيركردنەوە،لەسەراسەرى جيهانى ماديدا چ شتێك خاستر

ووردبوونەوە لەناوى تمان زەردەشت، بيركردنەوەوئەوسائاهورامەزدا گوتى،ئەى سپەن -3
وپلەبەرزترين مايەى ِرزگارىيە لە جيهانى وسەركەوتوترينوئەمشاسپەندەكان،تواناترينمن

 و سەركەوتن بەسەر خراپەدا.و خاس بيركردنومعنوى دا،ودەبێتە هۆى بەختەوەرىمادى

و ودرۆزناندژايەتى دێوەكانوچارەسازترينە.ئەمە خاسترينە بۆ ئەمە سەركەوتوترين -4
كارسازترينە.ئەمەيە كەلەسەراسەرى جيهانى ماديدا كاردەكاتە سەر بيروهۆش. ئەمەيە 

 ويژدان خاوێن دەكاتەوە.لەسەراسەرى جيهانى مادى خاستر

زەردەشت گوتى،ئەى ئاهورامەزداى پاك،ئەو ناوەى خۆتم پێ بێژە كە مەزنترو خاسترو  -5
و درۆزنان ندا گرنگترو چارەسازترو باشترە،و بۆ دژايەتى دێوەكانولە ِرۆژى پەساڵجوانترە

 كارسازترە.

و زالێ بم بەسەر هەموو ودێوەكان سەركەومبۆئەوەى ئەز بەسەر گشت درۆزنان -6
و پەرييەكان تا هيچ كەس نەتوانێت بەسەرما زالێ بێت،نەدێونە ئينسان جادووەكان

 ونەپەرى.نەجادو

و ئەوسا،ئاهورامەزدا گوتى.ئەى زەردەشتى پاك،ئەز سەرچاوەى هەموو زانست-7
ومەِرومااڵت دەبەخشێ،منم،سێهەم، كەسێك كەتوانايە، ە ئاژەڵزانيارييەكم،دوهەم،كەسێك ك

چوارەم كەسێك كەخاسترين ِراستييە، پێنجەم، دياردەى هەموو نيعمەتە پاكەكانم، شەشەم،منم 
 بيروهۆش،حەوتەم،منم ژير، هەشتەم،منم دانايى نۆهەم،منم دانا.

،سيانزەهەم، بەهێزترين، دەهەم، ئەزم پيرۆزى،يانزەهەم،ئەز پيرۆزم،دوانزەهەم،ئاهورام -8
چواردەهەم،منم كە دوژمن زەفەرم پێ نابێت، پانزەهەم، نەبەزم، شانزەهەم، كەسێكم كە پاداشتى 
هەمووانم لە يادە، حەڤدەهەم، چاودێريكەرى هەمووانم، هەژدەهەم، دەرمانكەرى هەموانم، 

 نۆزدەهەم، ئەز ئافەريدەگارم، بيستەم، منم كەپێم دەبێژرێ مەزدا.



زەردەشت، دەبێ تۆ هەميشە ستايشى من بكەيت بە پێشكەشكردنى خاسترين  ئەى -9
و بەدەمتەوە بێم، سروشى پێرۆزيش بۆئەوەى ئەز، ئاهورامەزدا يارمەتيت بدەم )زەور(

و ِرۆحيانەتى چاکانيش دێنە الت بۆ وِروەكەكانيارمەتيت دەدا، هەموو سەرپەرشتانى ئاوەكان
 يارمەتيدانت

و و جادوگەرانو خراپەكارانر دەتەوێ سەركەويت بەسەر دێوەكانئەى زەردەشت،گە -10
و گومِرێ كەرانى و ِرێگرە دووپاكانو كەرپەنەكانى ستەمگەرو چەتەوكاوى يەكانپەرييەكان
 و گورگە چوار پێكان.دوو پێ

وبەهەلێكردنى ئااڵى شەكاوەوە بەسەرسوپاى نەياران سەركەويت،دەبێ هەميشە ئەم ناوانەم -11
 ورەورى پێبكەيت.وويردى زمانت بێتسەرلە

و وپيرۆزترين بيرو هۆشو پارێزگەر،منم مەعريفەتمنم پشتيوان،منم ئافەريدەگار -12
چارەساز،ناوم چارەسازترينە، ناوم پێشەوايە، منم خاسترين پێشەوا، ناوم ئاهورايە، ناوى منە 

و ناوم فرەبينايە، من ناترين، ئەز بينامو ناوى منە زاو پاكترينم، ناوم زانايەمەزدا، ناوم پاكە
 و ناوم زۆر دوربينە.دوربينم

وپەنا ناوى منە،دروستكەر ناومە،چاودێر ناوى وپشتپاسەوان ناوى منە،پالێپشت -13
منە،بەخێوكەر ناوى منە،وەديهێنەرى خاسترين شاليارى ناومە،ناوم شاليارى دادگەرە،داد 

 گەرترين شاليارم ناوە.

فريونەدەر ناومە،كەسێك كە فريو ناخوا ناوى منە،كەسێك كە بە تواناوە سەردەكەوێ،ناوى  -14
منە، كەسێك كەبەيەك لێدان سەردەكەوێمنم، بەسەر هەموان زالێ دەبێ ناوى منە، دروستكەرى 
هەموان منم،بەخشندەى گشت خۆشييەكانم ناوە، بەخشندەى فرەخۆشى يەكانم ناوە،بەخشندەم 

 ناوە.

ويستى خۆم پاداش ەسێك كەبەويستو خواستى خۆى خاسى بكات منم، ئەز كەسێكم كەبەك -15
وداناترين، ناوى منە، نيگەرانى دەدەم،مەزنان مەزنترم،ناوم شايانى شاليارى يە،ناوم دانايە

 پاشەِرۆژ منم،ئەمانەيە ناوەكانم.

و و بەئاوازێر لێوەوەئەى زەردەشت، لەم جيهانى مادى يەدا،كەسێك لەبۆمن ئەم ناوانە لەژ -16
 و بيلێێتەوە.بەدەنگى بەرز،بەشەوو رۆژ بخوێنێ

هەڵسان يا لەكاتى نوستندا، لەكاتێكدا كە )كشتى دەبەستێت   كەسێك كە ئەو ناوانە لەكاتى -17
يا دەيكاتەوە، لەكاتێكدا لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكى ديكە دەِروات،ويالە كاتى سەفەركردن لە 

 ێكى ديكە،بخوێنێت.دەڤەرێكەوە بۆ دەڤەر



و نەلە شەودا،نەچەقۆ كاريان تێدەكا نەتەورزين، ئەو جۆرە کەسانە،نەلە ِرۆژ -18
و تێى ودرۆيەنەتيرونەخەنجەر،نەگورز كە لە اليەن كەسێكەوە كە هەموو گيانى پِر لەقين

 دەگرێ،وبەردى قۆچەقانيش نايگاتێ.

وايە بۆ ئەو كەسە كەلە سەرسينەو زرێى وئەم بيست ناوە هەروەك كاڵوزرێى پشت سەر-19
وگەندەلێ دەپارێزێت. هەروەك ئەوەى كە وئەهريمەنى ناپاكهەموو بەاڵو خراپەى نەياران

 هەزار پياو پارێزگارى لە پياوێك بكات.

كێيە ئەومرۆ داناوسەركەوتووە كەبە فەرمانى تۆ دەبێ خەڵک لە پەناى خۆيدا  -20
يە ئەو كەسەى كراوە بە داوەرو ِرزگاركەرى ئەم ِرابگرێت،پێم بێژە بەهۆى ئيلهامەوە كآ

و هێزى فەرمانبەردارييە،ئەو داوەرەى كە لەاليەن جيهانە،ئەو داوەرەى كەوا خاوەن بيرى پاك
 خۆتەوە هەلێبژێراوە،ئەى مەزدا.

،درودوساڵو بۆ ئارياويج، 93درودو ساڵوبۆ )فەِر(ى كەيانى -21
، دروودوساڵو بۆ ئاوى دائيتا درودو ساڵو بۆ ئاوى ،40بۆ)سەئوك( درودوساڵو

 ئەردوسيورناهيد، درودو ساڵو بۆ گشت زيندەوەرە پاكەكان.

و باشترين سەروەر، زەردەشت باشترين داوەرە، كەسێكە كە يەتا ئەهو..... وەكو خاسترين
بەگوێرەی ياساى پيرۆز، كردارى جيهانى بيرى چاک بۆالى مەزدا، وشاليارى، كەوەك 

 دانراوە، بۆالى ئاهورا هێنا. پاسەوانى بێچارەو بێدەرامەتان

و مايەى بەختەوەرى يە كەسێك بەختەوەرە كە باشترين ئەشم وەهو......ِراستى خاسترين نيعمەتە
 ِراستى ئارەزوو دەكات.

وئاشاوەهيشتا،خاسترين ئەمشاسپەند،ستايشت دەكەين ستايشت دەكەين ئاهوناوەئيريا -22
ئاهورامەزداى پايە بەرزو  وفەِر،ستايشت دەكەينوسەركەوتنهێزوتوانايى

و پياواندا،ئەو كەسە دەناسێت كە شكۆمەند.ئاهورامەزدا لەنێو هەموو زيندەوەراندا،لەنێو ژنان
و ئەم جۆرە ستايشى دەكەن،وبەهۆی )ئاشا( وە خاسترين پاداشتى پێدەبەخشێت. ئەم جۆرە پياوانە

 ژنانە ستايشت دەكەين.

و باشترين سەروەر،زەردەشت باشترين داوەرە، نيەتا ئەهو وەئيريو.... وەكو خاستري -23
كەسێكە كەبەگوێرەی ياساى پيرۆز،كردارى جيهانى بيرى چاک بۆالى مەزدا،و شاليارى 

 و بێدەرامەتان دانراوە،بۆ الى ئاهورا هێنا.كەوەك پاسەوانى بێچارە

 وهێزوتوانا دەخوازم بۆ ئاهوراى پايە بەرزو شكۆمەند.درودوستايشت

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#39?
http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#40?


ومايەى بەختەوەرى يە،كەسێك بەختەوەرەكە باشترين ِراستى خاسترين نيعمەتەئەشم وەهو...
 ِراستى ئارەزوو دەكات.

ونەيار بپارێزيت.نابێ ِرەوا ببينى كە وياران لە دوژمنئەى زەردەشت،دەبێ هەميشە دۆست-24
دۆست بخەيتە مەترسييەوە،ِرێگەمەدە تووشى ئازاروئەركى گران بن مەهێڵە ئەو خاوەن 

انە كە بۆ ئێمەوفريشتەكان ديارى ياخود كەمترين فديە دەهێنن،خۆيان تووشى سەغڵەتى باوەرِ 
 بكەن.

ئەى زەردەشت،ئەمەيە وەهومەن ئافەريدەى من،ئەمەيە ئۆرديبەهەشت ئافەريدەى من،ئەى  -25
زەردەشت،ئەمەيە شەهريوەر ئافەريدەى من، ئەى زەردەشت، ئەمەيە سفەتدارمەند ئافەريدەى 

ەشت ئەمانەن خوردادو مورداد هەردووكيان لە دروستكراوانى منن.پاداشتى ئەو من، ئەى زەرد
 پاكانەى كە دێنە جيهانى هەميشەيى بەهۆى ئەوانەوە ديارى دەكرێت.

،ژيانى داهاتوو چلۆن وزانستى منەوە... ئەى زەردەشتى پاك،بەهۆى هێزى ِرۆحى41 ...-26
 42ولە كۆتايى ژياندا دەبێ چلۆن بێتدەبێ

و دەهەزار چارە وئەوينى پاكەوە )سپەندارمەند(، هەزار دەرمانبەهۆى خۆشەويستى -27
و دژايەتى نەياران لەناو ىوبەهۆى ئەوەوە دوژمنايەتوخاوەن باوەِرەكاندەگاتە پاكان

وئەوانەى و چەتەكانوئيرادەى ئاهورا مەزداوە دەردوبەڵيوخراپەى ِرێگراندەچێت.بەهۆى ئەو
 و چەكيان بكەن با هەميشە لە بەندا بن.وِراستى تێكدەدەن،لەناو دەچێت.دەستيان ببەستنەوەنيزام

و درۆپەرستان درۆزنانواليەنگرانى ئاينى پاك بەسەر ئەى مەزدا،ئايا پەيڕەوان -28
سەردەكەون، پاكدين بەسەر درۆدا زالێ دەبێ، ِرێِرەوانى ِرێگەى ِراست سەردەكەون بەسەر 

وتەی پەيڕەوانى درۆدا.ستايشت دەكەين هێزوتوانايى بيستنى )حاسە السمع( ئاهورامەزدا كە
پيرۆزى وتەی پيرۆزى بيستێنرا، ستايشت دەكەين هێزو تواناى پاراستنى ئاهورامەزدا كە

وتەی پيرۆزى بەيانكرد. شەوو ِرۆژ كێوى پاراست، ستايشت دەكەين زمانى ئاهورامەزدا كە
  )ئوشيدەم ئۆشيدەرنە( ستايشت دەكەين.

زەردەشت گوتى، بەهۆى ئەمەوە، دەتان كەمە ژێر زەوى يەوە بەهۆى چاودێرى  -29
 سپەندارمەدەوە، جەردەو چەتەكان چالێ دەكرێن.

 دەهەزار چارەمان پێبگات.و هەزار دەرمان -30

ستايشت  43وپاكە كە پێى دەبێژرێت )ئەسموخوانونت(ِرۆحيانەتى )فرەوەهر(ئەم پياوەخاس
دەكەين،لەمەودوا گەرەكمە هەروەك خاوەن بيرو باوەِرێك ِرۆحيانەتى گشت پاكدينان ستايشت 

 بكەم.
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( ى بەتواناو دروستكراوى مەزدا ستايشت Gaokerena( 44گائوكرنە ِرۆحيانەتى )فرەوەهر(
  و ئافەريدەى مەزدا ستايشت دەكەمدەكەم. گائوكردنەى بەتوانا

تەی پيرۆزى بيستێنرا ستايشت وستايشت دەكەين هێزو توانايى بيستنى ئاهورامەزدا كە -31
 وتەی پيرۆزى بەيانكرد.دەكەين هێزوتوانايى پاراستنى ئاهورامەزدا كە

 كێوى ئۆشيدەم ئۆشيدەرنە شەوو ِرۆژ ستايشت دەكەين.

 و مايەى بەختەوەرييە.ئەشم وەهو..... ِراستى باشترين نيعمەتە

 كەسێك بەختەوەرە كە باشترين ئارەزووى ِراستى بێت.

ستايشت دەكەين سفەندارمەندى پيرۆزى كارساز، بۆيە كا ئەو كەسەمان دەوێت كەلە  -32
و ئەو ئاهورامەزدايە بەگەورەو سەروەرى خۆمانى دەزانين تا بتوانين هەموان مەزنترە

خوێناوى دامركێنين بۆئەوەى و قينەى چەكى ئەهريمەنى بەدكار لەناوبەرين بۆئەوەى ِرق
و ِرۆشەنى )تشتر( بەرزبكەين،بۆئەوەى فريشتەكان بلێند بكەينەوە،بۆئەوەى هەسارەى شكۆمەند

 مرۆڤى پاك بەرز بكەينەوە،بۆئەوەى گشت ئافەريدەكانى بير پاكو پيرۆز بەرز بكەينەوە.

 ومايەى بەختيارى يە.ئەشم وەهو..... ِراستى باشترين نيعمەت-33

 ەختەوەرەكە باشترين ئارەزووى،ِراستى بێت.كەسێك ب

ومنداڵی شياوى پێ ببەخشە، ت بكات، تۆ فەِرو ِرۆشنايى،پێ ببەخشە،مالێتكەسێك كەستايش
 و ِرووناهى هەميشەيى پێ ببەخشە،تەمەنى درێژو بەهەشت

 ئەشم وەهو.....

 و دەهەزار چارەى پێ ببەخشە.هەزار دەرمان

 ئەشم وەهو....

 ئەى مەزدا، بگەرە فريام

   

 میترا یەشت ))مهر یەشت((
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( كە يەكێك بووە لەخوا دێرينەكانى نەتەوە Mithra ئەم يەشتە تايبەتە بە ميترا)ميپرە
ئارياييەكان، ولەزۆر شوێنى جيهاندا بآلوبوبۆوە. لەكۆنترين يەشتەكان دەژمێردرێت بەآلم 

دەستكارى كراوە. مهر )ميترا( چەندين مەخابن ئەميش بەهۆى بڕی لەنوسەرە زەردەشتيەكان 
پاش لێكۆڵينەوە   Yusti و پەيمان، خۆر. يوستىماناى هەيە وەك، خۆشەويستى، بەلێێن
و ِرووناكى ئاهورايى لەتەك و نێوانجى لەنێوان تيشكدەربارەى ماناى ئەم وشەيە، بە پەيوەند

و لەنێوان ئافەريدەگار و ِرووناكى دروستكراو داناوە، بەواتەيەكى دى نێوانجى يەتيشك
ئافەريدەدا. شايانى باسە لەگاتاكاندا تەنيا يەكجاروشەى ميپرە هاتووە ئەويش نە بەماناى فريشتە 

بەماناى  Darmesteter بەڵکو بە ماناى ئەركى ئاينى دەربارەى پەيمان شكێنى. دارمستەتر
 داوەتەوە.يو دۆستايەتى لێكخۆشەويستى

سەردەمى ئاريا كۆنەكانە كە جآ پەنجەى چاکسازى ئاينى  ميترايەشت يادەوەرييەكى خاسى
 زەردەشتى تێدا بەرچاو دەكەوێت.

و زاناى هۆلەندى، ئەم يەشتەى يەكاڵ كردووەو ئاسەوارى باوەِرى ، رۆژهەآلتناسTiele تيل
و تازەكردنەوەكانى لەاليەن ئاينى زەردەشتيەوە دەستنيشان و چاکسازيەكاننەتەوە ئارياييەكان

 .كردووە

و پەنجەى بۆ لەنێو ئەم يەشتەدا )ميترايەشت( دەتوانين دوو باسى سەرەكى دەستنيشان بكەين
و لەسەر پێيە بۆ و دووهەميان )دڵرى(يە. ميترا هەميشە ئامادەيەِرابكێشين، يەکەميان )ِراستى(

 و پەيمان شكێنان.و لەناوبردنى درۆزنانياريدەدانى ِراستگۆيان، وشكاندن

و و بۆ چاودێرىيەشتەدا، باسى ئەوە دەكا كە ميترا ئافەريدەى ئاهورامەزدا لەسەرەتاى ئەم
 و بەلێێن لەنێو خەڵکدا دروستكراوە.پاراستنى پەيمان

و لەهەموو و رووناكى، وبۆئەوەى هيچ شتێكى لـآ شاراوە نەبێتكەوايە دەبێتە فريشتەى تيشك
و يا دەشكێنرێت، الى ئاشكرابێت، و پەيمانێك كە دەبەسترێتو درۆيەكگێتيدا هەموو راستى

و دە هەزار چاوى بۆئەوەى بە خاسى بە ئەركى سەرشانى هەڵسێت، ئاهورامەزدا هەزار گوێ
 و دەبينآ(.پێبەخشيوە )واتە هەموو شتێك دەبيستآ

و داواى يارمەتى لێبكات و هەركەسێك سكاڵى ال بكاتميترا، لە هەموو شوێنێكدا ئامادەيە
 و بە دەنگيەوە دەچێت.و نوزەشەوە بێـت، گوێى ڵيەتىكى الوازهەرچەندە بە دەنگێ

و چينى گەورە پياوان، زێتر و هێزو توانا دەبەخشێ، بۆيەكا جەنگاوەرانميترا، فەرمانِرەوايى
 لەفريشتەكانى ديكە پەنا بۆ ئەم دەبەن.

و ك(ى ئەم يەشتە ئەوەمان بۆ ِرووندەبێتەوە كە ميترا فريشتەى تيش95و 13لەبەندى )
و يەهيچ جۆرێك )خۆر( نييە، چونكو تياياندا دەبێژێ كە ميترا لەپێش هەلێهاتنى خۆر ِرووناكيە



و دەبێژێ )هەسارەكان 145ولەپاش ئاوابونيدا، دەگەرێت. هەروەها لەبەندى دەردەكەوێت
 وميترا شاليارى گشت دەڤەرەكان ستايشت دەكەين.(و خۆرمانگ

  

 (1بەشى یەکەم )كردە 

 :1بەندى 

 ئاهورامەزدا بە ئەسپەنتمان زەردەشتى گوت:

و بەرينە، ئافراند، كە خاوەنى دەشتى پان (ئەى ئەسپەنتمان، هەر ئەوکاتەى كە ئەز ميترام )مهر
 و رێزەوە لەتەك خۆمدا كە ئاهورامەزدام بە يەكسان ئافراند.ئەوم لەِروى شياوبونى ستايشت

  

 :2بەندى 

و خاپور دەكات. ئەو جۆرە وێرانوآلتو پەيمانشكێنى بەدكار، هەمووئەى ئەسپەنتمان، بێبەلێێن
و كردەيان وەك بكوژى کەسانە بە ئەندازەى سەد كەسن كە بەگوناهى )كەيزە( گيرۆدە دەبن

 مرۆيەكى پاك دينە.

و نێك بەستبێتئەى ئەسپەنتمان، نەكەيت هەرگيز پەيمان بشكێنى، نە پەيمانێك كە لەتەك درۆز
و نابێ ڵی نە پەيمانێك كە لەتەك ِراستگۆيەكدا بەستبێت، چونكو هەردووكى هەر پەيمانە

 پاشگەزبيتەوە.

  

 :3بەندى 

و پەيمانشكێن و بەرينە، بەو کەسانەى كە درۆى لەتەكا ناكەنميترا )مهر( كە خاوەنى دەشتى پان
و دروست پێشانى ئەو مەزدا ئاهورا رێگەى ِراست 45نين، ئەسپى توندەِرەو دەبەخشێ، ئازەرى

و بەتواناى پاكەكان، و خاسکەسانە دەدات كە درۆ لەتەك ميترا ناكەن، فرە وەهرى پيرۆز
و كەنو خاس بەو کەسانە دەبەخشێت كە درۆ لەتەك ميترا نەو هۆشيارو دڵروەچەى تێكۆشەر
 پەيمان نەشكێنن.
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 :4بەندى 

 و ستايشتى دەكەم.و تيشكى ميترا نزالەبۆ فەرِ 

و وآلتانى ئارييە، لەم سەر زەوييەدا ئارامىو چاودێرىو بەرينەميترا كە خاوەنى دەشتى پان
و و بەرەكەت دەهێنێتەدى، چارەسەرى دژوارييەكان دەكات، بەختەوەرىتەبايى، پيت

و رێز و شايانى ستايشتو لەهەموو شوێنێكدايەدەهێنآ، چونكو دڵرەسەركەوتن بۆ خەڵک 
 لێگرتنە.

  

 :5بەندى 

و لەهەموو شوێنێكدا سەركەوتووەو هەرگيز فريو نادرێت، ئەو كەسەى كە بەهێزە
و نيانيشتە، ئەو، ميترا)مهر(يە كە خاوەنى دەشتى ولەسەراسەرى جيهانى ماديدا شياوى ستايشت

 و بەرينە.پان

  

 :6بەندى 

و توانايە، ئەو بەهێزترين ئافەريدەيە، ئەو ميترايە، بە پێشكەشكردنى )زەور( ئەو ئيزەدە بەهێز
 ستايشت دەكەين.

و بەرينە بە )هوم(ى ئاوێتە بە شير، بە )بەرسەم(، بەزمانى ئەو ميترايەى كە خاوەنى دەشتى پان
 و گوفتارى پاك ستايشت دەكەين.و كردارئەقل، بەبير

  

 :7ى بەند

و و بەرينە، كەسێك كە ئاگايە لەقسەى راستستايشتى ميترا)مهر( دەكەين كە خاوەنى دەشتى پان
و باآل بەرزێك كە بەدروستى ِرايدەگەيەنێت. ِرەوانبێژێك كە خاوەنى هەزار گوێيە، خۆش ئەندام

ەميشە و توانايە، دڵرێكە كە هو لەسەر قوهلليەكى بەرز راوێستاوە، بەهێزهەزار چاوى هەيە
 و خەو ناچێتە چاوييەوەو چاودێرى كردارى خەڵکە.پاسگرە)پاسەوانە(

  



 :8بەندى 

ئەوەى كە سەركردەكانى هەردوو تاقمە شەِركەرەكان لەكاتى هێرش كردنە سەر يەكترى، ڵی 
 و داواى يارمەتى لێدەكەن.دەپارێنەوەو ديارى بۆ دەهێنن

  

 :9بەندى

و)داموئيش ئوپەمەن( ك فريشتەى )با(ى سەركەوتووو بەرين لەتەميتراى خاوەن دەشتى پان
ـ ِروو دەكەنە ئەو دەستەيەى كە بەدڵی پاكو بيرى خاس و )يەكێكە لەفريشتەكانى هاوكارى ميترا( 

 و ستايشتيان كردووەو يارمەتييان دەدەن.باوەرێكى ِراستەقينەوە نيايش

  

 3بەشى سێهەم ــ كردە 

 :10بەندى 

 دوپات دەبێـتەوە. 7لەم بەندەدا، دروست هەمان بەندى 

  

 :11بەندى 

و بۆ بەخشينى ئەو كەسەى كە، شۆِرە سوارەكان لەسەر زينى ئەسپەكانيانەوە، ستايشتى دەكەن
و لەبۆ تەندروستى خۆيان نيايشتى دەكەن، بۆئەوەى بتوانن لەدوورەوە هێزو توانا بە ئەسپەكانيان

و دڵپيسەكان سەركەون، لەبۆ فەِرو تيشكى ەسەر دوژمنە بير خراپو بنەيارەكانيان بناسن
 لێرەدا دوپات دەكرێنەوە(. 6و 5و4ميترا.. )بەندى 

  

 ــ 4بەشى چوارەم ــ كردە 

 :12بەندى 

 دەخوێنرێتەوە. 7لێرەدا دوبارە بەندى 



  

 :13بەندى 

ئەسپ، لەسەر يەکەمين ئيزەدێكى مەعنەوييە كە پێش هەلێهاتنى )خۆر(ى لەناونەچوى تيژ
واتە كێوى ئەلبورز ـ هەلێدێت. يەکەمين كەسێك كە بە بەرگى زێرينەوە لوتكەى كێوى )هەرا( ـ

 و ژيانى هەموو ئارياييەكان.وآلتو دەِروانێـتەلەسەر لوتكەى ئەو كێوە هەلێدێت

  

 :14بەندى 

لەو شوێنانەدا ئەو شوێنانەى كە فەرمانِرەوايانى دڵر، سوپايەكى فرەو عەگيد ساز دەكەن، كە 
و لەوەِرگايەكى زۆر بۆ ئاژەڵەكانيان هەيە، ئەو شوێنانەى كە و دەشتو چياى سەركەشكێو

 و پان كە كەشتى پێايدا دەِروات، دەبينرێت.و چۆمى گەورەو ِرووبارو بآ بندەرياى قوأل

  

 :15بەندى 

ووآلتانى وەك ميتراى توانا نيگەرانى هەموو سەرزەمينى ئارياييەكانە، نيگەرانە بۆ
، Fradazafshu، فرە دەزەفشوSavahi ، سەوەهىArezehi ئەريزەهى
، ڤاورو Vauru – bareshti ڤاوروبەريشتى Vidazafshu ڤيدەزەفشو
، ئەو شوێنانەى ئاژەڵكى 46Khvanirathو خفەنيرەپ Djare shti –Vouru جەريشتى

 و بە ئارامى لە لەوەِرگاكانيان دەلەوەِرێن.فرەى تيادايە

  

 :16بەندى 

و شاليارى دەبەخشێت، هەموو دەڤەرەكان دەگەِرێت، ئەو ئەو ئيزەدە مەعنەويەى كە )فەِر(
و ئەو پاكدينانەى كە رێگەى ئاينى راستيان گرتۆتەبەر ەركەوتوو دەكاتکەسانە س

 6و5و4دەگەيەنێتەئامانج كە لەتەك پێشكەشكردنى )زەور( دا ستايشتى بكەن. )لێرەدا بەندى 
 دوپات دەكرێنەوە(.

  

 ــ 5بەشى پێنجهەم ــ كردە 
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 :17بەندى 

ستايشتى ميترا)مهر(دەكەين، ئەو كەسەى كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە، كەسێك كە ئاگايە 
و لەقسەى راستو بەدروستى رايدەگەيەنێت، ِرەوانبێژێك كە خاوەنى هەزار گوێيە، خۆش ئەندام

و دڵرێك و تواناو لەسەر قووهلليەكى بەرز راوێستاوە، بەهێزباآلبەرزێك كە هەزار چاوى هەيە
و خەو ناچێتە چاويەوەو چاودێرى كردارى خەڵکە. كەسێك كە ميشە پاسگرە )پاسەوانە(كە هە

و نە گەورەى ناوچەو نە هيچ شاليارێك هيچ كەس، نە گەورەى ماأل، نە گەورەى گوند، نە كوێخا
 و تواناى ئەوەى نييە درۆى لەتەكا بكات.ناتوانێت

  

 :18بەندى 

و ەورەى گوند....( بەناوى ميتراوە )مهر( بەلێێنئەگەركو كەسێك لەمانە )گەورەى ماأل، گ
و سەر زەويەكەيان و درۆى بەدەمەوە هەلێبەستآ ياخود درۆبكات، ميترا خۆىپەيمان بشكێنى
 و كاول دەكات.سەرزەنشت

  

 :19بەندى 

 و دڵشکاويەوە ِروو دەكاتە ئەو شوێنەى كە پەيمانشكێنى ڵيە.ميترا بە توِرەيى

  

 :20بەندى 

و و سمكۆل دەكەنو سەركێشى لێدەكەنئەسپى پەيمانشكێنەكان، سوارى بە خاوەنەكانيان نادەن
و ناشيرين كە كارى نەيارانى ميترايە، لەكاتى نەبەردا ئەو غارناكەن. بەهۆى گوفتارى خراپ

 و ِرمەى دەيگرنە نەيارەكانيان، بەرەو الى خۆيان دەگەرێتەوە.تير

  

 :21بەندى 

و ِرمەشيان و ناشيرين كە كارى نەيارانى ميترايە، ئەگەركو ئەو تيرخراپبەهۆى گوفتارى 
 و لەشى نەيارەكەشى بپێكێت هيچ زيانێكى پێراناگەيەنێت.بوەشێنرێت



و ِرمەى كە دەيگرێتە و ناشيرين كە كارى نەيارانى ميترايە، ئەو تيربەهۆى گوفتارى خراپ
 دوپات دەكرێتەوە.( 6و5و4ەندى نەيارەكەى، )با( هەڵيدەگەِرێنێتەوە بۆخۆى. )ب

  

 ــ 6بەشى شەشەم ــ كردە 

 :22بەندى 

 دوپات دەكرێتەوە.... 7سەرەتا بەندى 

و مەترسييەكانى و لەدژواريەكانئەو كەسەى كە ئەگەر درۆى لەتەكا نەكرێت، مرۆ بآ نيازدەكا
 ژيان رزگار دەكات.

  

 :23بەندى 

نيازمان بكە )موحتاجمان مەكە(، تۆ دەتوانى  ئەى ميترا )مهر(، كە درۆت لەتەكا نەكرا، بآ
و تواناى بازوو و تۆقێن بخەيتە نێو دڵی مرۆى پەيمانشكێن. تۆ دەتوانى گەر توِرەبيت هێزترس

 و هێزى بيستنى گوێى پەيمانشكێنان وەربگريتەوە.و بينايى چاوو پآومەچەك

  

 :24بەندى 

را بكات، ئەو ميترايەى كە دەهەزار ديدەوانى كەسێك بەدڵی پاكو بەبيرێكى خاسەوە ستايشتى ميت
و نەبەردا هيچ جۆرە چەكێكى و فريو نادرێت، لەكارزارو ئاگاى لەهەموو شتێكەو بەتوانايەهەيە

 دوپات دەكرێتەوە.( 6، 5، 4تيژى نەيار كارى تێناكات. )بەندەكانى 

  

 ــ 7بەشى حەوتەم ــ كردە 

 :25بەندى 

 دوپات دەكرێـتەوە( 7)سەرەتا بەندى 



و سوود بەخشە دەم پاراوەى نيايشتى وماألو سەرميترا ستايشت دەكەين، ئەو سەروەرە بە توانا
وپايەيەكى تايبەتى هەيە، وهەموو پەيكەرى و توانايەى كە پلەپەروەردەگار دەكات، ئەو بەهێز

و مەچەكەكانى پتە وونە دڵرەى كە بازو گوفتارى پيرۆزى ئيزەديە، ئەو پاڵەواوتەسەرانسەر
 بەهێزن.

  

 :26بەندى 

و لەناويان دەبێ، ئەو كەسەى توِرە دەبێت لەو ئەو كەسەى كە درۆزنەكان سەرشۆِر دەكا
ێـت، كەسێك نو گوناە دەكەن. كەسێك كە تۆڵە لەپەيمانشكێن دەسێکەسانەى خۆيان دوچارى خراپە

وآلت دەدات، كەسێك و تەكوزى بەتوانايەكى بآ شوماركە ئەگەركو درۆى لەتەكا نەكرێت، هێزو 
 كە ئەگەر درۆى لەتەكا نەكرێت، سەركەوتنێكى گەورەو درەخشان بەوآلت دەبەخشێت.

  

 :27بەندى 

و توانابن، دەهەزار جار و بى فەِريان دەكات، نەياران هەرچەندە بەهێزكەسێك كە نەيارشكێنە
و ئاگادارى هەموو شتێكە، و بەتوانازار ديدەوانى هەيەبرينداريان دەكا. ميترا )مهر( كە دەهە
 ، دوپات دەكرێنەوە.(6، 5، 4هەرگيز فريو نادرێـت. )بەندەكانى 

  

 ــ 8بەشى هەشتەم ــ كردە 

 :28بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

و و بەرزێتى، نيعمەتو بنچينەى خێزان دەكا، شكۆميترا)مهر( كەسێكە كە پارێزگارى لەكۆڵەكە
و شادى دەخاتە نێو ئەندامانى ئەو خێزانانەى كە ڵيان ِرازييە، وبە سەروەت دەبەخشێ، خۆشى

 و خراپەكاران تێكدەدات.وماڵی نەيارانپێچەوانەوە، سەر

  

 :29بەندى 



 ئەى ميترا )مهر(.

 و هەم خراپ.وآلتاندا هەم خاسىوئەتۆ لەتەك خەڵک

 ئەى ميترا،

 والتاندا لەتۆوەيە!و هەرا لەنێوو شەرِ ئاشتى

  

 :30بەندى 

 ئەى ميترا،

و خێزاندا، ئافرەتانى و شاردا دابين دەبێـت. لەنێو گوندو گوندبەهۆى تۆ، تەكوزى لەنێو خێزان
و و خانوى خۆشو گەردونەى خاسەسپى تيژِرەوو خانومان، وەچەى دڵر، ئو باآلبەرزجوان

 و بۆنخۆش، بۆ پەيرەوانى راستى كە لەكاتى نيايشدا ناوت دەبەن، بەرقەرارە.پێخەفى نەرم

  

 :31بەندى 

 ئەى ميترا )مهر(،

 لەكاتى نوێژدا كە ناوى تۆ دەبەين، لەتەك )زەور( دا ستايشتت دەكەين.

 ئەى ميتراى توانا، لەكاتى نوێژدا كە ناوى تۆ دەبەين لەتەك)زەور( دا ستايشتت دەكەين.

ئەى ميترا كە فريو نادرێيت! لەكاتى نوێژدا كە ناوى تۆ دەبەين لەتەك )زەور(دا ستايشتت 
 دەكەبن.

  

 :32بەندى 

 ا )مهر(!ئەى ميتر

 گوێ بۆ ستايشتەكانمان ِرابگرە.



 ئەى ميترا!

 ستايشتەكانمان پەسەند بكە.

 ئەى ميترا!

 و نيازەكانمان )پێويستيەكانمان( بەدى بهێنە.وەاڵمى تكاكانمان بدەرەوە

 ئەى ميترا!

 و لەم نيايشەدا خۆتمان پێشان بدە.و لێمان پەسەند بكەتەماشاى پێشكەشيەكانمان )زەور( بكە

 ميترا!ئەى 

 و بيخەرە كاخى ستايشت )بەهەشت(.ئەم نزاو نيايشانەمان لەخەزێنەى لێبوردن كۆبكە

  

 :33بەندى 

و تۆدا بەستراوە، ئارەزووەكانمان بەدى بهێنە. داخوازيمان بەگوێرەی ئەو پەيمانەى لەنێوان ئێمە
 لێت ئەمەيە كە:

امەرانى، دادوەرى، ناوخاسى، و كو شادىهێزو توانامان پێببەخشە، سەركەوتومان بكە، خۆشى
ويژدان، توانايى ناسين، زانيارى معنوى، سەركەوتنى ئافەريدەى ئاهورا، سەركەوتنێك ئارامى

 و پيرۆزمان پێببەخشە.وتەی معنوىكە لەسەرچاوەى راستيەوە هەلێقوآلبێت، تێگەيشتنى

  

 :34بەندى 

و شاديەوە بەسەر و بەخۆشىرانەتا بتوانين لەژێر سايەى ئەم نيعمەتانەى پێمان دەبەخشى، دڵ
 نەيارانمان زاڵ بين.

و بە و شاديەوە سەركەوين بەسەر رەقيبەكانمان تا بتوانين دڵرانەو بەخۆشىتابتوانين دڵرانە
و و كاوىو پەرىو شادييەوە نەيارانمان ببەزێنين چ ئادەميزادبێت يا دێو يا جادووكەرخۆشى

 كەرپەنە ستەمكارەكان.

  



 ــ9بەشى نۆهەم ــ كردە 

 :35بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

ئەو كەسەى گوفتار دەكاتە كردار)واتە ئەوەى بەلێێنى پێدەدا بە ئەنجامى دەگەيەنێت(، ئەو 
كەسەى كە سوپا خِر دەكاتەوە، ئەوەى كە هەزار جۆرە چاالكى دەنوێنى، ئەو كەسەى شاليارێكى 

 و دانايە.بە توانا

  

 :36بەندى 

ئەو كەسەى كە جەنگ بەرپا دەكا، ئەوەى كە هێزو توانا بە جەنگاوەران دەبەخشێ، ئەو كەسەى 
و و هەردوو باڵەكانيان )راستكە لەنەبەردا كۆلێنەدەرەو بە ئازايەتييەوە بەرەى نەيار دەشكێنآ

و لەرز دەخاتە و پەرێشان دەكات، وهێرش دەبێتە نێو جەرگەى سوپاكەيانچەپ( پەخشوبالو
 دڵيانەوە.نێو 

  

 :37بەندى 

و لەرز بكات، سەرى ئەو کەسانەى و ترسئەو كەسێكە كە دەتوانآ نەياران تووشى پەرێشانى
 كە درۆيان لەتەكدا كردووە لە لەشيان دەپەِرێنآ.

 سەرى ئەو کەسانەى درۆ لەتەك ميترا دەكەن لە لەشيان جيابێتەوە.

  

 :38بەندى 

ێنآ، ئەو مۆلێگانەى كە و كەسى تێدا نەمو خاپوربێتوێرانو نيشتەجێگاكانيانمۆلێگە
 و هەراس.و پِرە لەترسو كوشەندەى پاكدينانى راستەقينە، تيايدا دەژينو درۆزنپەيمانشكێن

و بەناچارى گەردونەكانيان ِرادەكێشن ئاو كە گيرۆدەى پەيمانشكێنان بوون 47ئەو گاگەلەى
 ەچاويان دێـتەخوار.ل
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 :39بەندى 

خۆش  وئەگەركو ميترا)مهر( كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە، توِرەو دأل رەنجاو بێت
و پەيمانشكێنان دەيهاوێژن، هەرچەندە بە نەكردبێت، ئەوسا ئەو تيرەى كە درۆزنان وەشيان

و بەتيژى ێتوشاهێن ِرازێنرابێتەوەو لەكەوانێكى يەكجار خاسەوە ِراكێشرابپەرى هەلێۆ
 و نايپێكێت.دەرچێت، هەرگيز ناگاتە نيشانە

و خۆش وەشيان ئەگەركو ميترا )مهر( كە خاوەنى دەشتى پانو بەرينە، توِرەو دأل ِرەنجاوبێت 
و پەيمانشكێنان، هەرچەندە بەهێزو و درێژەكانى دەستەى درۆزننەكردبێت، ِرمە سەرتيژ

 نيشانە.توانايەكى زۆر هەڵيدابێت، هەرگيز ناگاتە 

ئەگەركو ميترا)مهر( كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە، توِرەو دأل ِرەنجاوبێت،خۆش وەشيان 
و پەيمانشكێنان، هەرچەندە بە بازوويەكى بەهێزەو ەردى قۆچەقانەى درۆزنب نەكردبێـت،

 هەلێدرابێت، هەرگيز ناگاتە نيشانە.

  

 :40بەندى 

و خۆش وەشيان ينە، توِرەو دڵِرەنجاو بێتئەگەركو ميترا )مهر( كە خاوەنى دەشتى پانوبەر
و پەيمانشكێنان كە دەيوەشێنتە و شمشێر( درۆزننەكردبێـت، تيغە خاسەكانى)كێرد، خەنجەر

 سەرى خەڵک، ناگاتە نيشانەكانيان.

و وەشيان و خۆشئەگەركو ميترا )مهر( كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە، توِرەو دڵِرەنجاو بێـت
ە سەرى ننو پەيمانشكێنان كە بەهێزو تواناوە دەيوەشێسەكانى درۆزناننەكردبێت، گورزە خا

 و ناگاتە نيشانەكانيان.خەڵک، هەرگيز كاريگەر نابێ

  

 :41بەندى 

ئەگەركو ميترا )مهر( كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە، توِرەو دڵِرەنجاو بێت، ودڵخۆشيان 
و پەيمانشكێنان، و هەراس دەخاتە نێو دڵی درۆزننەكردبێت، لەبەرەو ِرووەوە ترس

ى پاك لەتەك ئيزەدە 49نێو دڵيانەوە، )سرووش(لەپشتەوە، ترسو لەرز دەخاتە  48ِرەشەن
 و بەرەو هەلێدێريان دەبێت.پاسگرەكاندا، لەهەموو اليەكەوە تەنگيان پى هەلێدەچێنآ
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 :42بەندى 

 ەرينە دەبێژن:بە ميترا كە خاوەنى دەشتى پانوب ەكانئەوسا، درۆزنە پەيمانشكێن

 ئەى ميترا، ئەى خاوەنى دەشتى پانوبەرين!

 يان رفاند!مانكو سرووش( ئەسپە توندرەوەئەمانە )رەشەن

 و مەچەكيان بِرين.و بە تيغەكانيان قۆألو تواناى بازومانيان سست كردئەمانە هێز

  

 :43بەندى 

خوێندا گەوزاند. پەنجا، ئەوسا ميترا)مهر( كە خاوەنى دەشتى پانو بەرينە، هەمويانى لەخاكو
سەدها، سەد هەزارها، هەزار دەهەزارەها، دەهەزار سەد هەزار، چونكو ميترا كە خاوەنى 

 دەشتى پانوبەرينە، توِرەو دڵِرەنجاوە.

 (.دوپات دەكرێنەوە 6، 5، 4بەندى )

  

 47 ــ بەندى11بەشى یانزە ــ كردە 

 دوپات دەكرێتەوە( 7)بەندى 

و زويربێت، لەنێو جەنگاوەرانى دوو بەرە )دوو كيشوەريا ئەو ناودارەى ئەگەركو قەلێس
و خوێنمژە و يەكتر دەكوژن، دژى سوپاى نەيارنەتەوە( كە كەوتونەتە جەنگ لەتەك يەكتردا

 ِرادەوەستێت.

  

 :48بەندى 

ديكە، ئەسپ و خوێنمژ كە خەريكى جەنگن لەتەك اليەنێكى ئەگەركو ميترا دژى سوپاى نەيار
تاو بكات، ئەوسا دەستى پەيمانشكێنان لەپشتەوە دەبەستێت، چاويان كوێردەكا، گوێيان كەِر 



واى لێدێت هيچ كاميان نەتوانن شەِربكەن. ئەمە و هێزو تواناى قاچيان سست دەكا، تادەكات
وآلتانەن كە ِروو لەميتراى خاوەن دەشتى پانو بەرين وچارەنووسى ئەو جەنگاوەران

 ردەگێِرن.وە

 دوپات دەكرێتەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

 ــ12بەشى دوانزەهەم ــ كردە 

  

 :49بەندى 

 ەوە(توپات دەكرێود 7)بەندى 

  

 :50بەندى 

كەسێك كە ئافەريدەگار)ئاهورامەزدا(مەلێبەندێكى بۆ داناوە لەسەر كێوكێكى بەرزو درەخشان 
و نە تاريكى، نە )با( ى ساردى يەكەزنجيرەيەك چياى بآ شومارن، ئەو شوێنە نە شەوى هە

و هەورى و نە گەرم، نە نەخۆشى كوشندەو نە چەپەڵی. لەم كێوە )هارايتى( هەرگيز تەمهەيە
 نييە.

  

 :51بەندى 

ئەم مەلێبەندە بە فەرمانى ئاهورامەزدا، ئەمشاسپەندەكان لەتەك )خۆر(دا بە بيرێكى پاكەوە 
دروستيان كرد بۆئەوەى ميترا )مهر( بتوانێت لەوێوە چاودێرى لەسەرانسەرى هەموو جيهانى 

 مادى بكات.

  

 :52بەندى 

ارى ئەنجام بدات، و پەيماندئەگەركو مرۆيەكى فێلبازى بير خراپ، كارێك بە پێچەوانەى راستى
و بەگەردوونەكەيەوە زۆر ئەوسا ميترا كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە، هەنگاوى بەرز هەلێدێنآ



و )تەريو سەنگ(ى چاالك، دەكەوێتە شەِر لەتەك بەخێرايى لەتەك )سرووش(ى پاكو بەتوانا
 و دەيكوژێت.ئەو كەسەدا لەهەر شوێنێك بێت

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندى 

 ــ13شى سیانزەهەم ــ كردە بە

 :53بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

 كەسێك كە هەردوو دەستى بەرەو ئاهورامەزدا بەرزكردۆتەوەو بە بيرێكى پاكەوە دەبێژێ:

 :54بەندى 

 ئەى ئافەريدەگارى بيرخاس،

 ئەز، پشتيوانى هەموو ئافەريدەكانم، پاسگرى هەموو ئافەريدەكانم

 ئەى ئافەريدەگارى بيرخاس،

 بەآلم خەڵک وەك پێويست لەكاتى ستايشتكردنى ئيزەدەكانى ديكە، ستايشتى من ناكەن.

  

 :55بەندى 

ئەگەركو خەڵک لەكاتى ستايشت كردندا، منيش ستايشت بكەن، هەروەكو چلۆن ئيزەدەكانى 
و درەخشانەم كە پەيمانم لەتەكا بەستون، تايشت دەكەن ئەوسا من بەهۆى ئەو ژيانە نەمرديكە س

 و ياريدەيان دەدەم.خۆميان پێدەگەيەنم

  

 دوپات دەبێتەوە( 31)لێرەدا بەندى    56بەندى 

 دوپات دەبێـتەوە( 32)لێرەدا بەندى    57بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 33)لێرەدا بەندى    58بەندى 



 دوپات دەبنەوە(. 6، 5، 4، 34)لێرەدا بەندەكانى    59ى بەند

 ــ14بەشى چواردەهەم ــ كردە 

 :60بەندى

 دوپات دەكرێـتەوە( 7)بەندى 

و هەرگيز فريو نادرێت، چونكو خاوەنى و ستايشتى خاسە. چاوتيژەئەو كەسەى شياوى ناو خاس
 دە هەزار ديدەوانە.

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ15بەشى پازدەهەم ــ كردە 

 :61بەندى 

 دوپات دەكرێتەوە( 7)بەندى 

 ئەو كەسەى هەميشە ئامادەيە بۆ ياريدەدانى ئيمانداران.

 و زيادكەرەوەى ئاوە.و دڵرو هۆشياراسگرى هەميشە بێدارپ

و يارمەتى لێدەكەن. لەكاتى گوێ ِراگرەو بە دەم هاوارى ئەو کەسانەوە دێت كە داواى كۆمەك
 و هەردو زەوى سەوز دەكات.و گيا دەبوژێنآپێوستدا، باران دەبێرێنآ

و فرە هۆشمەندە، ز فريو نادرێتو هەرگيئەوە كە بۆ هەر دەڤەرێك ياسايەك دادەنێت، پسپۆرە
 و هەلێبژاردەى ئافەريدەگارە.ئەو ئافەريدە

 :62بەندى 

 ئەوە، كە هەرگيز هێزو توانا بەمرۆى پەيمانشكێن نادات.

 و پاداشتى خاس بە پەيمانشكێن نادات.ئەوە، كە هەرگيز سەروەرێتى

  



 :63بەندى 

 ئەى ميترا )مهر(،

 و هەراس بخەيتە نێو دڵی پەيمانشكێنان،ئەتۆ دەتوانى ترس

وهێزى بيستنى و بينايى چاو و پآو مەچەكو تواناى بازووئەتۆ دەتوانى لەكاتى توِرەبوندا، هێز
گوێى پەيمانشكێنان وەربگريتەوە. نەِرمێكى بِرەرو نە تيرێكى لەكەمان دەرچو كار لەكەسێك 

 يترا دەدات.دەكات كە بەبێ ِريا ياريدەى م

و هەرگيز فريو و ئاگاى لەهەموو شتێكەو بەهێزو توانايەميترا كە دەهەزار ديدەوانى هەيە
 ناخوات.

 دوپات دەبنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ16بەشى شانزدەهەم ـ كردە 

 :64بەندى 

 دوپات دەبێـتەوە( 7)بەندى 

و ى، لەهەموو شوێنێكدا ئامادەيە، فەرِ ئەو كەسەيە كە بۆ بآلوكردنەوەو گەشەپێكردنى ئاينى ِراست
 و درەخشانە.تيشكى ِروناكيەكەى بەسەر حەوت دەڤەردا تابان

  

 :65بەندى 

ئەو كەسەيە لەنێو چاالكاندا چاالكترينە، لەنێو پەيمانداراندا پەيماندارترينە، لەنێو دڵراندا 
و مەزنايەتى دەبەخشێت، وەچەى كاندا بەخشەندەترينە. شكۆمەندىدەدڵرترينە، لەنێو بەخشەن

و ژيانبەخشە. كەسێكە كە و ماآلت دەبەخشێو دالوەر دەبەخشێ بەخێزانەكان، مەرِ عەگيد
 و نيعمەتى ِراستى دەبەخشێت.وەرىبەختە

  

 :66بەندى 



و ياوەرى ئەون، وەك: كەسێكە كە ئيزەدە پاكەكان لەدەورى يەكتر خِردەكاتەوەو هەمويان يار
و بەرەكەت(، و دادگەريتى(، پارەندى )ئيزەدى نيعموتو دروستىئەرت )ئيزەدى راستى

و فرەوەهرى روستى(، فەِرى كەيانىو تەندو نزاكردنوتەی پيرۆزداموئيش ئوپەمەند)ئيزەدى
 و پاكدينەكان بەدەورى يەكتر كۆدەكاتەوە.پاكدينەكان، ئەو ئەو كەسەيە كە كۆمەڵی خواپەرست

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ17بەشى حەڤدەهەم ــ كردە 

 :67بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

ەوە جوانەكەى كە بە شێوەيەكى معنوى دروستكراوە ئەوەى كە بەگەردونە )كاليسكە( توندوتيژرِ 
و ( دەكشآ، ئەوەى كە لەهێزى زەمانخوەنيرەپ) خنرس لەدەڤەرى )ئەريزەهى( بەرەو دەڤەرى

 و هێزى سەركەوتن كە ئافەريدەى ئاهورايە، بەرخوردارە.فەِر كە ئافەريدەى مەزدان

  

 :68بەندى 

و ادەكێشرێت. ئاينى مەزدا ِرێگەى ئامادەگەردونەى ميترا لەاليەن)ئەرت(ى پلەبەرزەوە رِ 
و پاكو هۆشيارەكەى كە و درەخشانخۆش كردووە تا ئيزەدى ميترا بە تيشكى رۆشنايييە معنوى

و سێبەرى نييە، لەتەك گەردونەكەيدا بەخاسى رێگە ببرێت. ئەسپەكانى ميترا لەئاسمانى بەرين
 بى بڕينەوە لەهەوادا غاربكەن.

گەى بۆ خۆش دەكات. ترسو لەرز دەكەوێتە دڵی هەموو دێوەكان )داموئيش ئوپەمەن( رێ
و خۆيان دەشارنەوە. درۆزنەكانى )وەرينە()ناوچەى گێالن( )مەبەست پەيمانشكێنەكانە(

 دەكەونە پەلەقاژآ.

  

 :69بەندى 



و ملمالنآ لەتەك ميترا )مهر( توِرە بكەين. ميترا كە دەتوانآ هەزار نەكا خۆمان تووشى شەرِ 
پالن لەدژمان بەكاربهێنێت، ميترا كە خاوەنى دە هەزار ديدەوانە، ئەو ميترا بەتوانايەى كە 

 دوپات دەكرينەوە( 6، 5، 4و فريو نادرێت. )بەندەكانى ئاگاى لەهەموو شتێكە

  

 ــ18م ـ كردە بەشى هەژدەهە

 دوپات دەبێتەوە( 7بەندى )

و زاڵ بونە بەسەر دوژمناندا{ ئەوەى كە ئيزەدى )وەرترغنە = بەهرام( }كە نوێنەرى سەركەوتن
و هەروەك بِرەكێكى دانتيژ كە بەرگرى لەخۆى بكات، دەكەوێـتە كە ئافەريدەى ئاهورايە

بە چنگى تيژەوە، بِرەكێك كە بە چەپۆكێك بەرامبەرەكەى لەخاكو خوێندا  50پێشييەوە، بِرەكێك
دەگەوزێنآ، كاتێك كە توِرە دەبێ كەس ناتوانآ ڵی نيزيك بێتەوە، بِرەكێكى بەهێز بە دەموچاوێكى 

 و چەناگەى پۆآليين.و كلكو چنگو ئەعصابخالێخاآلوى، پێى پۆآليين

  

 :71ى بەند

و توِرەبونێكى پاڵەوانانە، ئەوەى كە لەهێرشدا بۆ سەر دوژمن، پێش ميترا دەكەوێـت، بە عەگيدى
دوژمن لەخاكوخوێندا دەگەوزێنآ، هێشتا گومانى هەيە كە نەوەكو دوژمنەكەى نەكوشتبى، 

 و بِربِرەى پشتى دەشكێنآ.دووبارە ڵی دەداتەوەو مێشكى سەرى

  

 :72بەندى 

و ەخشپ و خوێنى بەسەر زەويداو ئێسقانو مێشكئەوسا جەستەى پەيمانشكێن پارچە پارچە دەكا
 و دەكات.بآل

 دوپات دەكرینەوە(. 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ19بەشى نۆزدەهەم ــ كردە 

 :73بەندى  
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 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

و رۆحێكى شادەوە هەردوو دەستى بەرەو ئاسمان و بەبيرێكى پاككەسێك كە بەدڵو بەگيان
 بەرزركردووەو دەبێژێ:

و ئەى ئەى ئاهورامەزدا، ئەى سپەنتەمينو)بيرى خاس(، ئەى ئافەريدەى جيهانى خاكى )مادى(
 پاك.

  

 :74بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 55)بەندى 

  

 :75بەندى 

 يترا بەسروودەوە دەبێژن(:)لێرەدا پەيرەوانى م

و لەژێر چاودێرى تۆدابين. و دەمانەوێت كە سەرزەوييەكانت بپارێزينئێمە گەرەكمانە
و دەڤەرەكانى تۆ جياببينەوە. بۆئەوەى تۆ )ميترا( وآلتوو شارو گوندو منداڵأنامانەوێت لەماأل

 بيت. و پاسگرمانبەبێزوى بەهێزو تواناتەوە، ئێمە لەنەياران بپارێزيت

  

 :76بەندى 

و و نزاكانمان بۆت، داواكارييەكانمان بە ئەنجام دەگەيەنيت، ونەيارانمانئەتۆى، پاش ستايشت
خراپەكاران تەفرو تونا دەكەيت. ئەتۆ بكوژى مرۆى پاك لەناو دەبەيت. ئەتۆ خاوەنى ئەسپى 

 و خاسيت.و گەردوونەى جوانجوان

  

 :77بەندى 

 ئەى ميترا:



دەت لێدەكەين: كە بەدەنگمانەوە بێيت تا)زەور(ێكى فرەو خاست پێشكەش بكەين، ئێمە داواى ياري
بەهۆى ئەم پێشكەشييانەمانەوەو لەژێر سايەى تيشكى ِرووناكييەكانت پەناگايەكى خاس بيت 

 و ئاسودەدا بەخۆشى بەرينە سەر.بۆمان، تا لەجێگەيەكى دڵنيا

  

 :78بەندى 

و نيشتەجێگاكان دەپارێزى بە مەرجێك كە ئەوان ئەتۆ كە خاوەنى دەشتى وآلتئەتۆى كە
 و نيشتەجێگاكانى نەياران خاپور دەكەيت.وآلتپانوبەرينيت بەخاسى ناوبەرن، ئەتۆى كە

ئەز، لێرەدا داواى يارمەتيت لێدەكەم، ئەى ميتراى بەهێزتوانا، لەهەموو شوێنێكدا 
 و سەروەرى شكۆمەنديت.و نزايتيشتو شياوى ستاسەركەوتويت

  

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

 ــ20بەشى بيستەم ــ كردە 

 :79بەندى 

 دوپات دەكرێتەوە( 7)بەندى 

ئەو كەسەى لەاليەن)رەشەن(ەوە نيشتەجێيەكى پێدرا، ئەو كەسەى كە )رەشەن( بۆئەوەى 
 .و هاودەمى بێت، كردييە هاوماڵی خۆىهەميشە هاوماأل

  

 :80بەندى 

و خێڵی، ئەتۆ چاودێرى لەو كەسە دەكەيت كە درۆناكات. ئەى ميترا)مهر(! ئەتۆ پاسگرى خێزان
 و پشتيوانى ئەو کەسانەى كە لەدرۆ بەدورن.ئەتۆ پاسەوانى نەژاد

و هاوماڵی ئافەريدەى ئاهورا وەدەست ئەز، لەژێر سايەى سەروەرێكى وەك تۆ، خاسترين هاودەم
و و پەيمانشكێنان لەبەرامبەريدا سەرشۆرِ داوەرى ئاهورادا، دەستەى بآ بەلێێنان دێنم. لەبەردەم

 شەرمەزار دەبن:



 دوپات دەكرێتەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ21بەشى بیستویەکەم ــ كردە 

 :81بەندى 

 دوپات دەكرينەوە( 79و 7بەندەكانى 

  

 :81بەندى 

ئەو كەسەى كە ئاهورامەزدا هەزار جۆرە چاالكى پێبەخشيوە، ودەهەزار چاوى بۆ بينين پێداوە. 
ئەو کەسانە ببينێت كە  و ئەم چاوانەيە كە دەتوانێت هەمووو تواناى ئەم چاالكيانەبەهۆى هێز

يز و ئەم چاوانەيە كە ميترا )مهر( هەرگپەيمانشكێنى بكەن. بەهۆى هێزو تواناى ئەم چاالكيانە
 فريو نادرێت. ئەو كەسەى كە دەهەزار ديدەوانى هەيە.

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 22بەشى بیستو دوهەم ـ كردە 

 :83بەندى 

 دوپات دەكرێتەوە( 7)بەندى 

و بەراستى دەستى نيازى، بۆ بەرزدەكاتەوەو وآلت لەكاتى پێويستيدائەو كەسەى كە، شاليارى
 كات.داواى هاريكارى لێدە

و بەِراستى دەستى نيازى بۆ بەرز دەكاتەوەو ئەو كەسەى كە سەرۆكى خێأل لەكاتى پێويستيدا
 داواى هاريكارى لێدەكات.

  

 :84بەندى 



و بەِراستى دەستى نيازى بۆ بەرزدەكاتەوەو ئەو كەسەى كە كوێخاى گوند لەكاتى پێويستيدا
و بەِراستى دەستى داواى هاريكارى لێدەكات. ئەو كەسەى كە گەورەى ماأل لەكاتى پێويستيدا

 و داواى هاريكارى لێدەكات.نيازى بۆ بەرزدەكاتەوە

يمانێك ببەستن، دەستيان بەرزدەكەنەوەو ناوى و پەو شوێنێكدا كە دووكەس بەلێێنلەهەركاتێك
 دەبەن.

لەهەر شوێنكدا مافي مافخوراوێك زەوت بكرێت، دەستى بەرز دەكاتەوەو داواى يارمەتى 
 لەميترا دەكات.

  

 :85بەندى 

و گلەيى گلەمەندێك، دەنگى لەهەموو جيهاندا دەزرنگێتەوەو هەر حەوت بە بەرزبونەوەى ناڵە
 گاتە گوێى ميترا.و دەدەڤەر دەوروژێنآ

  

 :86بەندى 

هەروەها، هەركاتێك ئاژەڵێك لەِران بەجآ بمێنآ ياخود بِرفێنرێت، دەنگى ناڵەى كە داواى يارمەتى 
 دەكات، دەگاتە ميترا.

  

 :87بەندى  

ئەو كەسەى كە ميترا)مهر(ى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، ڵی ِرازييە، بەگورجى بەدەنگيەوە 
و و يارمەتى دەدات. بەآلم ئەو كەسەى كە ميتراى خاوەنى دەشتى پانوبەرين ڵی ناِرازىدەگات

 و شاليارى لێدەسێنێتەوە.وێران دەكاوآلتىوو شارو گوندزويرە، ماأل

 ت دەكرێنەوە(دوپا 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 :88ــ بەندى 23بەشى بيستو سێهەم ـ كردە 



  

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

و شەنگەى كە دووچاوى و دەرمانسازە، ئەو فەرمانِرەوا شۆخ)هوم( كە هێزوتوانا دەبەخشێ
و لەسەر قوهللى )هۆگەر( كە بلێندترين دوندى كێوى)هەرەئيتى(يە)هەرە زەردى زێرينى هەيە

 وتەی بێخەوش، وەك پێشكەشى بۆ ميترا هاورد.وورز( )بەرسەم(و)زەور(بەرزە = ئەلب

  

 :89بەندى 

ى داناوە، تا بەدەنگى بەرز 51ئەوە كە)مەبەست هومە(، ئاهورامەزداى پاك لەِريزى )زەوت(
ت. ئەو، هەروەك )زەوت(ە كەزۆر بەچاالكيەوە ستايشتى و ستايشتى ميترا بكا)يەسنا(بچِرێنآ

و ئەمشاسپەندەكانى ستايشت كرد، ودەنگى و ئاهورامەزداو بەدەنگى بەرز يەسناى چراندكرد
و ئەو دەنگوئاوازە هەموو جيهانى گرتەوەو بەهەر حەوت خۆى گەياندە ِروناهى جيهانى سەر

 دەڤەرەكەدا بآلوبۆوە.

  

 :90بەندى 

، كە شيلەى )هوم(ى گرتۆتەوە كە هەروەك 52ئەو كەسەى هەروەك يەکەمين)هاوەنەن(
و هەسارەى درەخشانە، ولەسەر كێوى)هەرەئيتى( پێشكەشى كرد. ئاهورامەزدا، ئافەرين

يش دەستخۆشيان كرد، )خۆر(يش لەدوورەوە دەستخۆشى كرد لەو شيلە جوانە، ئەمشاسپەندەكان
 مژدەى ستايشتى پێدا.

  

 :91بەندى 

و رێز بۆتۆ ئەى ميترا)مهر(، ئەى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، ئەى ميترا، ئەى خاوەنى ساڵو 
و ديتن، تۆيت شياوى ستايشت لەنێو دڵو ماڵی خەڵکيدا. و دە هەزار چاو بۆ بيستنهەزار گوێ

 و بەدڵەوە ستايشت دەكا:بەِراستىخۆزگەم بەو كەسەى كە 

و پاك، بەهاوەنى پاكو ، بەدەستى خاوێن53و)هاوەن( بەدەستەوە واڵخدەگرێو شيرو بەرسەمدار
كە لەتنيشت )هوم(ى ئامادەكراو دانراوە، لەتەك سروودى ئەهونە  54شۆراو، بە بەرسەمێك

 وەئيريە.
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 :92بەندى 

و ئەمرداد، و خردارو سپەندارمەدو شەهريوەرو ئورديبەهەشتو وەهومەنئاهورامەزداى پاك
و مادى خەڵکى ت دانا، ئاهورامەزداى بيرخاس، سەروەرێتى معنوىئەم ئاينەيان بەراستو دروس

و پاسگرى خەڵک بێت، ولەنێو سپاردە دەست ميترا )مهر( بۆئەوەى لەهەردوو جيهاندا پالپشت
 هەموو ئافەريدەكاندا مرۆ بە خاسترين دروستكراو بناسێنێت.

  

 :93بەندى 

جيهاندا دالێدەمان بدە، لەژيانى جيهانى ئەى ميترا)مهر(ى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، لەهەردوو 
و توِرەيى، و كينەو بەدكاران، لەدێوى ِركو جيهانى مەعنەويدا. لەزيانى درۆزنانمادى

و و تاقمى لەشكرى درۆزنان كە ئاآلى خوێناوى يان بەرز كردۆتەوە، لەهێرشى ِركلەدەستە
 بەرپايدەكەن. و كينە(و هاوكارى دێوى ِركويزاتو )خواى مەرگكينە لەتەك

  

 :94بەندى 

و ئەى ميترا)مهر(ى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، هێزو توانا بە ئەسپەكانمان بدە، وتەندروستى
لەش ساغيمان پێببەخشە، تواناى ئەوەمان پآ بدە كە لەدوورەوە نەيارەكانمان بناسين، ودژيان 

 او بەرين.و درۆزنەكان لەنو خراپەكارانبەرگرى لەخۆمان بكەين. بەدكرداران

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ـ24بەشى بیستوچوارهەم ـ كردە 

 :95بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

و لەئاسمانەوە دەِروانێتە سەر زەوى، ميترا)مهر( پاش ئەوەى خۆر ئاوادەبێت، هەلێدێت
 و ئاسماندايە، چاودێرييان لێدەكات.وهەرچيەك لەنێوان زەوى



  

 :96بەندى 

و هەموى لەزێِرى نايابە، چەكێكە كە و سەد گرێى پێوەيەگورزێكى بەدەستەوەيە كە سەد تێغ
 و خۆِراگرتنەو فرە بەهێزە.داراى سەركەوتن

  

 :97بەندى 

و و كينەو تاوانبار، لەترسدا دەكەوێتە لەرزەو هەراسان دەبێ، دێوى ِركئەهريمەنى ستەمكار
توِرەيى بەدكردار تەڵەكەباز، لەبەرامبەريدا دەكەوێتە دڵە لەرزە، )بوش ياستە(ى قۆأل درێژى 

و و ئەهريمەنييە(، لەبەرامبەريدا دەكەوێتە لەرز، وگشت درۆزنانبەدكار)دێوى خەوى قورس
 و هەراسان دەبن.وە بەچاو نەبينراوەكان لەبەرامبەريدا دەكەونە ترسدێ

  

 :98بەندى 

 نەكا، ئێمە خۆمان گيرۆدەى ملمالنێى ميتراى توِرە بكەين كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە.

و گورزمان تێبگريت: و توِرە بيتئەى ميتراى خاوەنى دەشتى پانوبەرين: نەكا لێمان زوير
و سەركەوتوترين ئيزەدەكانى كە لەسەر ِروى وتيژترينو توندو چاالكترينئەتۆ، كە لەبەهێزترين
 ئەم زەويە دەردەكەون.

 ميترا خاوەنى دەشتى پانوبەرينە:

 ە(دوپات دەكرينەو 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ25بەشى بیستوپێنجهەم ـ كردە 

  

 :99بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 



و هەراسان دەبن. ئەو و دێوە نەيارەكان لەبەرامبەريدا پەرێشانئەو كەسەى كە هەموو درۆزنان
و پانوبەرينە، وآلت، ميترا، خاوەنى دەشتى پانوبەرين، لەالى ِراستى ئەم زەوييە خرِ سەروەرەى
 سوارێك دەردەكەوێت.وەك شۆِرە 

  

 :100بەندى 

و باآلبەرز، و پيرۆز لەالى ِراستييەوەو لەالى چەپييەوە)رەشەن(ى دڵر)سروش(ى خاس
و ئيزەدەكانى ئاو بەسوارى ئەسپەوە غار دەكەن. لەهەموو اليەكيانەوە، فريشتە

 و پياوخاسان دەورەيان داوە.و)فرەوەهرى( چاکانوگياكان

 :101بەندى 

و شكۆمەند، خاسترين چەكەمەنى، تيرى تيژ كە بەپەِرى هەلێۆ ِرازاونەتەوە، بەسەر ميتراى دڵر
 هاوكارەكانى دابەشدەكات.

و و هاورێكانى بەغار دەگەنە ناوچەى پەيمانشكێنەكان، بەگورز دەكەونە گيانيانهەركە ميترا
ئەسپەكانيان و و درۆزنانو هەراس دەخەنە نێو دڵيانەوە، نەيارانپەالماريان دەدەن، ترس
 خەلتانى خوێن دەكەن.

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ26بەشى بیستو شەشەم ـ كردە 

 :102بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

و تيروكەوانى ئەو سوراچاکەى كە سوارى ئەسپێكى سپييە، ِرمێكى درێژى سەرتيژ
 و چاالكە.بەدەستەوەيە، ئەو پاڵەوانە دڵر

  

 :103بەندى 



و بەختەوەرى خەڵک. ئەو كەسەى و پاسەوانىكەسێك كە ئاهورا هەڵيبژاردووە بۆ پاسگرى
و پاسەوانى بەختەوەرى هەموو خەڵکە. ئەو كەسەى كە هەرگيز خەو ناچێتە و ديدەوانپاسگر
 و هەميشە چاودێرى ئافەريدەكانى مەزدا دەكات.چاوى

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ـ27حەوتەم ــ كردە بەشى بیستو 

 :104بەندى 

 دوپات دەكرێتەوە( 7)بەندى 

و درێژەكانييەوە، پەيمانشكێنان بەسزاى كرداريان و بازوە بەهێزئەو كەسەى كە بەمەچەك
وخاشيان دەكات، ئەگەرچى لەرۆژهەآلتى هيندستان يا لەرۆژئاوى جيهان، يا ووردودەگەيەنێت

 لەسەر رۆخى رووبارى )رەنگهە( يا لەنێو ناخى زەويدابن.

  

 :105بەندى 

ازووە درێژەكانييەوە، ئەو الدەرانەى كە لەِرێى ِراست اليانداوەو و بهەروەها ميترا بە مەچەك
و كردارە وا بيردەكەنەوە كە: ميترا گوفتارە درۆكانيانئەو دڵِرەشانەى كە الى خۆيانەوە

 و سزايان دەدات.و نابينآ، گرفتار دەكاناشيرينەكانيان نابيستآ

 :106بەندى 

 وابيردەكەمەوە:ئەز، لەدەروونى خۆمدا

ەموو جيهاندا كەسێك نيە بتوانێت بە ئەندازەى بيرى خاسى ميتراى معنوى، خراپ لەه
بيربكاتەوە. لەهەموو جيهاندا كەسێك نييە بتوانێت بە ئەندازەى گوفتارى خاسى ميتراى معنوى، 
وتەی خراپى هەبێت. لەهەموو جيهاندا كەسێك نييە كە بتوانێت بەئەندازەى كردارى خاسى 

 ى خراپ بنوێنآ.ميتراى معنوى، كردار

  

 :107بەندى 



لەهەموو جيهاندا كەسێك نييە بە ئەندازەى ميتراى معنوى بەهرەمەندبێت لەهۆشى سرووشتى 
و تواناى خواپێداو. لەهەموو جيهاندا كەسێك نييە بە ئەندازەى ميتراى معنوى گوێ سوك، هێز

ت. ميتراى توانا، بەرەو و هەنگاو هەلێدێنێبيستنى هەبێـت. هەركەسێك درۆبكات، ميترا دەبينێت
 و جوانى خۆيەوە دەِروانێتە ئەم سەر تائەو سەرى جيهان:وديدى ِرۆشەنو بەچاوپێش دەروات

  

 :108بەندى 

 ــ چ كەسێك ستايشتم دەكا؟

 ــ كـآيە كە درۆ دەكات؟

 و ستايشتم دەكات؟ــ چ كەسێك بەخاسى ناوم دەبێ

 ــ كـآيە ئەو كەسەى كە بەخراپە ناوم دەبێت؟

و تەندروستى ببەخشم؟ ئەز، تواناى ئەنجامدانى ئەم كارەم و شكۆمەندىـ دەبێ بە كێهامەزنايەتىـ
 هەيە.

 و ئاسايش ببەخشم؟ ئەز تواناى ئەنجامدانى ئەم كارەم هەيە.و دارايىــ دەبێ بە كـآ توانايى

 ــ دەبێ بۆ كـآ نەوەو وەچەى شايستە پەروەردەبكەم؟

  

 :109بەندى 

و لەشكرێكى و چەكوجبەخانەدەبێ بۆكـآ ـ بآ ئەوەى خۆى بيرى لێكردبێتەوە ـ شاليارێكى توانا
 زۆر ببەخشم؟

        شاليارى پاتشايەكى بەتوانا كە نەيارەكانى سەركوت بكات،

و فەرمان دەربكات، فەرمانەكەى يەكسەر و نەبەز، هەركە توِرەبێتو سەركوتوپاتشايەكى دڵر
 و كەيفخۆشى بكات.و ِرەوانى ماندوى ميترا ئارام بكاتبەم شێوەيە رۆح وئەنجام بدرێت

  

 :110بەندى 



 و مردن بكەم؟ــ دەبێ كآ گيرودەى نەخۆشى

و نەبوون بكەم؟ ئەز، تواناى ئەنجامدانى ئەم كارەم ــ دەبێ كـآ گرفتارى ئەشكەنجەى هەژارى
 هەيە.

 ــ نەوەو وەچەى كێها دەبێ دوچارى مەرگ بكەم؟

  

 :111ەندى ب

و و چەكو جبەخانەـــ لەكام كەس ــ بآ ئەوەى خۆى بيرى لێكردبێتەوە ـــ دەبێ شاليارى توانا
 لەشكرێكى زۆر وەربگرمەوە؟

و نەبەز، ودڵرـــ شالياري پاتشايەكى توانا كە نەيارەكانى سەركوت بكات، پاشايەكى سەركەوتو 
و كسەر ئەنجام بدرێت، وبەم شێوەيە ِرۆحو فەرمان دەربكات، فەرمانەكەى يەهەركە توِرەبێت

 ِرەوانى شادى ميترا غەمگين بكات.

 )ئيدى لێرەدا پرسيارەكانى ميترا كۆتايى دێت(

 دوپات دەبنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ28و هەشتەم ــ كردە بەشى بيست

 :112بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

و و بەخێرايى گاليسكەكەى لێدەخوِرآو زرێىزێِرينى لەبەردايەئەو كەسەى قەلخانى زيوى
 و پاڵەوانە.و دڵرو تواناوخۆل دەكات. ئەو سەروەرە بەهێزگەرد

و خاوەن و سەردان لەو دەڤەرانەى كە ِراستبێژانئەو رێگايانەى كە ميترا دەيپێوآ بۆ ديدار
و ئاژەڵ و مرۆڤو دەشتى پانوبەرين دەورى داوەِرووناكەو پەيمانەكانى تێدايە، ِرۆشەن

 و خۆشييەوە تيايدا دەژين.بەئازداى

  



 :113بەندى 

و ئاهورا، ئەو دوو نەمرانە، هەميشە دەگەنە فرياى بێدەسەاڵتو بێدەرامەتان. ميترا، ميترا
زەور(يان پێشكەش و فريوەوە )و بە گاليسكەكەيەوە دەگاتە سەر ئەو کەسانەى بە بآ دڵیبەخێرايى

 و لەناويان دەبێت.كردووە، هەمويان دەكوژآ

  

 :114بەندى 

 دوپات دەكرينەوە(. 6، 5، 4، 94)بەندەكانى )

  

 ـ29بەشى بيستو نۆهەم ــ كردە 

 :115بەندى 

 دوپات دەبيتەوە( 7)بەندى 

ئەى ميترا، ئەى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، تۆ ئەى سەروەرێك كە پەيوەنديت هەيە لەتەك 
و )زەرتشتوم( )بەماناى و شاليارەكانو گەورەى ناوچەو كوێخاى گوندو گەورەگەورەى مال

 گەوەرەترين پێشەواى ئاينى زەردەشتى يا موبدموبدان(.

  

 :116بەندى 

نێوان دوو هاوسەر، بيستە. لەنێوان دوو هاوكار سييە، لەنێوان و پەيمان لەو بايەخى بەلێێننرخ
و كەسوكار( چلە، لەنێوان دوو دراوسآ پەنجايە، لەنێوان دوو دووكەس لەخێزانێكدا )خزم

و قوتابى هەفتايە، لەنێوان زاواو خەزور هەشتايە، پێشەواى ئاينى شەستە، لەنێوان مامۆستا
 لەنێوان دوو برادا نەوەدە.

  

 :117بەندى 



وآلتدا )يا و زارۆڵەكاندا سەدە، ولەنێوان دووو پەيمان لەنێوان دايكو باوكو بايەخى بەلێێننرخ
و لەنێوان پەيرەوانى ئاينى خواپەرستى )مەزداپەرستى( دوو هاووآلتى يا دوو نەتەوە( هەزارە

 دەهەزارە.

 و دەيبينێت.ميترا )مهر( ئەم جۆرە سەركەوتنانەى هەيە

  

 :118بەندى 

و ئاوابێت، بەو تا ئەوکاتەى كە )خۆر( لەسەر لوتكەى بلندى كێوى)هەرائيتى( هەلێبێت
 ستايشتانەى ئەنجامم داوەو بە ئەنجامى دەگەيەنم، خۆم لەبارەگاى ميترا )مهر( نيزيك دەكەمەوە.

 ئەى سپيتمان!

و مەو بۆ خۆشحاڵ نەبوونى ئەهريمەنى بەدكردار، ئەز بەهۆى ستايشتێك كە كردوبەم شێوەيە
 دەيكەم، دەمەوێت لەبارەگاى ميترا نيزيك ببمەوە.

 دوپات دەكرينەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

 :119بەندى   ــ30بەشى سیهەم ــ كردە 

 دوپات دەكرينەوە( 7)بەندى 

 ئەى سپيتمان!

ستايشتى ميترا )مهر(بكە )بانگهێشتى ئاهورامەزدايە(، بە پەيرەوەكانت ِرابسپێرە كە 
 و پەلەوەرانى شاپەِردارى پێشكەش بكەن.شتو درووردئاژەڵی

  

 :120بەندى 

و ياوەرى هەموو مەزدا پەرستانە. )هەوم(ى پێشكەشكراو دەبێ چونكو، ميترا )مهر( پاسەوان
 )زەوت( پێكەشى بارەگاى ميتراى بكات.



مرۆى خاوەن باوەِر دەتوانێت لە)زەور(ێك كە بەشێوەى ئاينى دروستكراوە، بخواتەوە، ئەو 
كارانە ئەنجام بدات كە ميتراى خاوەن، دەشتى پانوبەرين كە مرۆى پاكدين ستايشتى دەكات، 

 و ئارام بێت.و رۆحى شادكەيفخۆش بێت

  

 :121بەندى 

 زەردەشت لەئاهورامەزداى پرسى:

و و دەستورى ئاينى دروستكراوە، بەكاربهێنێتن دەبێ )زەور(ێك كە بەشێوەچلۆن مرۆى پاكدي
بيخواتەوە، وكارێك بكات كە ميتراى خاوەنى دەشتى پانوبەرين)كە مرۆى پاكدين ستايشتى 

 و ئارام بێـت؟و رۆحى شاددەكات( كەيفخۆش بێت

  

 :122بەندى 

 ئەوسا ئاهورامەزدا گوتى:

و خاوێنى بكەن، وبۆ پاككردنەوەى ژ لەشى خۆيان بشۆنو رۆپێويستە بۆ ماوەى سآ شەو
 گوناهەكانيان سآ قامچى )تازيانە(لەخۆيان بدەن.

و رۆژ لەشى لەبۆ ستايشتكردنى ميترا )مهر( كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە، دەبێ دوو شەو
و بۆ پاككردنەوەى گوناهەكانيان بيست قامچى لەخۆيان بدەن. و خاوێنى بكەنخۆيان بشۆن

و و )ڤيسپرد( نەبێت، نابى بۆ ستايشتەسێك كە شياوى خوێندنەوەى سروودى )ستوەت يەسنا(ك
 و بەرين )زەور( بخواتەوە.نيانيشى ميتراى خاوەنى دەشتى پان

 دوپات دەكرينەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ31ویەك ــ كردە بەشى سى

 :123بەندى 

 دوپات دەكرێتەوە( 7)بەندى 



 ى درەخشاندا ستايشتى كرد.55رامەزا لە )گرزەمان(ئەو كەسەى كە ئاهو

 :124بەندى 

و پاسەوانى پاكدينەكان و بازوى ميتراى)مهر( خاوەنى دەشتى پانوبەرين كە بۆ چاودێرىقۆأل
و كەسەى كە گاليسكەيەكى يەكجار كراوەيە، لەگرزەمانى درەخشانەوە دێتەخوار. ميترا، ئە

 و زێِر ِرازاوەتەوە.جوانى هەيە كە بەهەمە جۆرە خشأل

  

 :125بەندى 

و و خواردنەوەى ئەم ئەسپانە لەئاخورِ چوار ئەسپى سپى ئەم گاليسكەيە ِرادەكێشن، خواردن
و و سمەكانى دواوەيان لەزيون. لغاوێكئاوخۆرەى معنوييەوەيە. سمەكانى پێشەوەيان لەزێرِ 

 ئاوخۆِرييەكى جوان ئەسپەكانى پێكەوە بەستووە.

  

 :126بەندى 

وەرى پاك ــ ئەو كەسەى كە خاسترين پشتيوانە ـ بەسەر لەالى ِراستى ميتراوە، )رەشەن(ى دا
و و چاوتيژىو بينايىئەسپەوە غاردەكا، ولەالى چەپيەوە چيستا )چيستى( ــ ئيزەدى رێگەوبان

 و )ئۆپمەن( غاردەكەن.و معنوييەوە ــ ى دروستكردارو بە ماناى مادىزانستە

  

 :127بەندى 

و سوارچاک، هەروەك برەكێكى دان تيژ كە بەرگرى لەخۆى بكات )داموئيش ئۆپمەن(ى دڵر
دەكەوێـە پێشەوە، بِرەكێك بە چنگى تيژەوە، بِرەكێك كە بە چەپۆكێك بەرامبەرەكەى لەخاكو 

 خوێندا دەگەوزێنآ. كاتێك كە توِرەدەبێ، كەس ناتوانآ ڵی نيزيك بيتەوە.

و چاالك. لەپشت سەريەوە الێخاآلوى، بِرەكێكى دڵرو دەموچاوێكى خبِرەكێكى بەهێز
 و )فەِر(ى كەيانى بەسەر ئەسپەوە غاردەكەن.و)ئازەر()ميترا(

  

 :128بەندى 
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لەنێو گاليسكەكەى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، هەزار كەمانى خۆشدەستى تێدايە. تيرى ئەم 
و ازە بەدەر، بەرەو سەركەمانانە بەهۆى هێزى بيركردنەوەو هۆشەوە، بەخێراييەكى لەئەند

 لەشى دێوەكان دەهاوێژرێت.

  

 :129بەندى 

لەنێو گاليسكەكەى ميتراى خاوەن دەشتى پانوبەرين، هەزار تير كە بە پەِرى هەلێۆ 
ِرازاونەتەوە، فرەيەك لەم تيرانە لەئاستى دروستكراون. ئەم تيرانە بەهۆى هێزى بيركردنەوەو 

 و لەشى دێوەكان دەهاوێژرێن.بەرەو سەر هۆشەوە بەخێراييەكى لەئەندازە بەدەر

  

 :130بەندى 

لەنێو گاليسكەكەى ميتراى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، هەزار ِرمى تيژى خۆشدەست هەيە كە 
و لەشى دێوەكان بەهۆى هێزى بيركردنەوەو هۆشەوە، بەخێراييەكى لەئەندازە بەدەر بەرەو سەر

دەشتى پانوبەرين، هەزار تەورزينى دوو تێغەى  دەهاوێژرێن. لەنێو گاليسكەكەى ميتراى خاوەن
پۆاليى خۆشدەوست هەيە كە بەهۆى هێزى بيركرنەوەو هۆشەوە، بەخێراييەكى لەئەندازە بەدەر 

 بەرەو لەشى دێوەكان دەهاوێژرێن.

  

 :131بەندى 

لەنێو گاليسكەكەى ميتراى خاوەن دەشتى پانوبەرين، هەزار خەنجەرى دوو سەرەى خۆشدەست 
بەهۆى هێزى بيركردنەوەو هۆشەوە، بەخێراييەكى لەئەندازەبەدەر بەرەو لەشى هەيە كە 

دێوەكان دەهاوێژرێن. لەنێو گاليسكەكەى ميتراى خاوەن دەشتى پانوبەرين، هەزار گورزى 
ئاسنى خۆشدەست هەيە كە بەهۆى هێزى بيركردنەوەو هۆشەوە، بەخێراييەكى لەئەندازە بەدەر 

 هاوێژرێن.و لەشى دێوەكان دەبەرەو سەر

  

 :132بەندى 

لەنێو گاليسكەكەى ميتراى خاوەنى دەشتى پانوبەرين، گورزێكى جوانى خۆشدەست هەيە كە 
و دەيانكوژێت. ئەم و سەد گرێى هەيە، ميترا ئەم گورزە دەگرێتە نەيارە درۆزنەكانسەد تێغە



ێزى و لەزێر دروستكراوە، بەهێزترين چەكەمە نييە كە بەهۆى هگورزە زەرد ِرەنگە
 و لەشى دێوەكان دەهاوێژرێت.بيركردنەوەو هۆشەوە بەرەو سەر

  

 :133بەندى 

و ميتراى )مهر( خاوەن دەشتى پانوبەرين پاش ئەوەى بەو چەكانە، هەموو دێوەكان دەكوژێت
و )سەوەهى( وتونا دەكات، ئەوسا بەسەر ئاسمانى دەڤەرى )ئەريزەهى(پەيمانشكێنەكان تەفر

و و بەسەر ئاسمانى )ڤاوروبەريشتى(و)ڤێدەزەفشو(سمانى )فرە دەزەفشو( و بەسەر ئاتێدەپەرێت
و بەسەر ئاسمانى دەڤەرى درەخشانى )خنرس( تێدەپەِرێت. )واتە بەسەر وجەريشتى()ڤاور

 ئاسمانى هەر حەوت دەڤەرەكەى كە لەژێر چاودێرێتيدايە دەگەريت(

 :134بەندى 

و هەراسان دەبێت. بەِراستى دێوى و لەرزبەِراستى ئەهريمەنى بەدكردار دەكەوێتە ترس
 و هەراسان دەبێت،و لەرزو بيرخراپ دەكەوێتە ترسو تەڵەكەبازتوِرەيى

 و هەراسان دەبێت.و لەرزبەِراستى )بوش ياستە(ى قۆأل درێژى بەدكار دەكەوێتە ترس

 ەراسان دەبن.و هو لەرزو درۆپەرستان دەكەونە ترسبەِراستى گشت دێوە بە چاو نەبينراوەكان

  

 :135بەندى 

 دوپات دەبنەوە( 6، 5، 4، 98)بەندەكانى 

  

 ــــ32  و دووهەم ـــ كردەبەشى سى

 :136بەندى 

 دوپات دەبێتەوە( 7)بەندى 

ئەسپى سپى كاليسكەى ميترا ِرادەكێشن، ئەو كاليسكەيەى كە بەهۆى چەرخى زێِرينەوە 
 و )زەور(ى پێشكەشى دەگەيەننە مەلێبەندى ئاسمانييەوە.دەچەرخێن



  

 :137بەندى 

 ئاهورامەزدا بە زەردەشتى گوت:

ا لەكاتى خۆزگەم بەو پياوە ئاينييەى )مەبەست زەوتە كە يەكێكە لەموبدەكان كە لەنێو ئاتەشگاد
نيايشدا مەراسيمە مەزهەبيەكان ئەنجام دەدات( كە بەدروستى ستايشتى ميترا دەكات، ميترا 

 و ئارەزووەكانى بەدى دێنێت.يەكراست دەچێتە نێو ماڵی ئەو كەسە

  

 :138بەندى 

ئاهورامەزدا دەربارەى ئەو كەسەى )زەوت(ێكى نا ئاگا هەلێدەبژێرێت بۆ ئەنجامدانى مەراسيم، 
 ەشت دەبێژێ:بە زەرد

 ــ ئەى زەردەشتى پاك، خۆزگەم بەو كەسە نەبێت كە ئەم كارە دەكات.

 :139بەندى 

و ميتراى )مهر( خاوەنى دەشتى و ئەمشاسپەندەكانئەو كەسەى بەچاوى سوكەوە بِروانێتە مەزدا
و ميتراى و ئەمشاسپەندەكانو )ئەرشتاد(، ئاهورامەزدا 57و )رەشەن( 56و )دات(پانوبەرين

 و بە ئارەزووەكانيان ناگەن.وبەرين كەيفخۆش ناكەنخاوەنى دەشتى پان

 ، دوپات دەكرێتەوە(6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ33و سێهەم ــ كردە بەشى سى

 :140بەندى 

 دوپات دەكرێتەوە( 7)بەندى 

 ئەى سپيتمان!
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و دڵرى معنوييە، ئەز، ستايشتى ميترا )مهر( دەكەم، ئەو كەسەى كە يەکەمين ئافەريدەى خاس
و بەنرخى هەيە، و پايەيەكى بەرزو بێهاوتايە، ئەو دالوەرەى كە پلەئەو كەسەى فرە ميهرەبان

 ەكەم.ئەو پاڵەوانە جەنگاوەرە ستايشت د

  

 :141بەندى 

و بەهێزترين چەكى خۆشدەستى پێيە. هەرگيز فريو نادرێت، ئەو كەسێكە كە هەميشە خاسترين
و دڵرترينى دڵرانە، داناترين دانايانە. ئەو سەركەوتووەى كە )فەِر(ى ئيزەدى هەيە، بەهێزترين

مهر( بەهێزو و دەهەزار زێرەڤانى هەيە. ئەو ميتراى )و دەهەزار چاوئەو كە هەزار گوێ
 و دانا فريو نەدراوە.توانا

 دوپات دەكرێنەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

  

 ــ 34و چوارهەم ــ كردە بەشى سى

 :142بەندى 

 دوبارە دەبێتەوە( 7)بەندى 

ميترا، ئەو ئيزەدە خاس كردارەى كە ئەو هەموو شتە جۆراوجۆرانەى كە بيرى خاس لەبووندا 
و )سپەنتەمينو( ئافراندوويەتى، سەر لەبەيانيان زوو، لەتەك دەركەوتنى خۆيدا، پێشانى دەدا

 و پەردەى لەسەر هەلێدەماڵی.ئاشكراى دەكات

  

 :143بەندى 

 ر( دەدرەوشێتەوە.و روخسارى هەروەك هەسارەى )تيشتەسيما

 ئەى سپيتمان!

كاليسكەكەى ميترا، لەاليەن جوانترين ئافەريدەكانم كە هەرگيز لەِرێى ِراست النادەن، 
 دەچەرخێنن.



ئەز، ئەو كاليسكەيە ستايشت دەكەم كە سپەنتەمينو ئافراندى، ئەو كاليسكە معنوييەى كە 
 بەزێوەرى هەسارەكان ِرازاوەتەوە.

  

 ـــ35كردە و پێنجهەم ــ بەشى سى

 :144بەندى 

 دوپات دەكرينەوە( 7)بەندى 

وآلتدايە، ستايشت دەكەين ئەو ميترايەى ستايشت دەكەين ئەو ميترايەى كە لەدەوروبەرى
وآلتدايە وآلتدايە ستايشت دەكەين، ئەو ميترايەى كە لەسەروووآلتدايە، ئەو ميترايەى لەنێولەنێو

 وآلتدايە.و لەپێشستايشت دەكەين، ستايشت دەكەين ئەو ميترايەى لەپشت

 وآلتدايە()واتە لەهەرچوار الى

  

 :145بەندى 

و ميترا كە و خۆرو مانگو پيرۆز ستايشت دەكەين، هەسارەكانو نەمرو ئاهوراى مەزنميترا
 والتە، لەبەرامبەر )بەرسەم( دا ستايشت دەكەين.سەروەرى هەموو

 دوپات دەبيتەوە( 6، 5، 4)بەندەكانى 

 :146بەندى 

و زارى بە پيتو زەوى و بۆ )رام( بەخشەندەىينساڵو دەنێرين بۆ ميتراى خاوەن دەشتى پانوبەر
 بەرەكەت.

و مايەى بەختيارييە. كەسێك بەختەوەرە كە باشترين ئەشم وەهو ــ ِراستى باشترين نيعمەت
 ئارەزووى، ِراستى بێت.

و و دارايىو سەركەوتنو رۆشنايى، تەندروستى، ژيانكەسێك كە ستايشتت بكات، تۆ فەرِ 
و ِرووناهى و بەهەشتو منداڵی شياوى پێببەخشە، تەمەنى درێژخۆشى پێببەخشە، ماأل

 هەميشەيى پێببەخشە، ئەشم وەهو.



  

 Visparad ــ ڤیسپەرد 3

و بابەتەوە فرە و داِرشتنبەشێكى ديكەيە لەكتێبى ئاوێستا، ئەم بەشە لەِروى شێوەى نووسين
و لە)يەسنا(وە نيزيكە، وپێكهاتووە لەسروودى كورت دەربارەى ستايشتى هەموو ئافەريدە خاس

 پاكەكان.

 ڤيسپەرد لەئاوێستاداوشەيەكە لەدوو بەش پێكهاتووە:

( بەشى يەکەمى بە ماناى )هەموو، گشت(ە، بەشى Rad )رەد Ratav و رەتەڤوVispa ڤيسپە
و ( بەماناى مەزنRad ( كە بووە بە)رەدRatu ( ياخود )رەتوRatavo دوهەمى )رەتەڤۆ

گەورەو سەرەوەرە ياخود بەماناى پێشەواى معنويە. ماناكەى بەسەريەكەوە دەبێتە )هەموو 
كتێبى ئاوێستا دەگەرێتەوە سەر و سەروەرەكان(. هەلێبژاردنى ئەم ناوە بۆ بەشێك لەگەورە

و ئافەرينكردنى هەموو ئافەريدە بابەتى ئەم بەشە كە هەروەكو گوتمان بريتيە لەستايشت
 خاسەكانى ئاهورامەزدا.

( پێكەوە هاتون. ئاهو Ratu و رەتوAhu لەئاوێستادا چەند جارێك ئەم دوووشەيەى )ئاهو
ياخود بێژين پێشەواى جيهانيە، كەوايە  و فەرمانِرەوايە،و سەروەرو مەزنبەماناى گەورە

لەراستيدا لەڕوی زەمينەى بيرى ِراميارى ــ ئاينى، لەئاوێستادا ئەم دوووشەيە كاراييەكى 
و ماناى جۆراوجۆر دەگەيەنێت. دەورانێك لەفەرمانِرەوايەتى يا يەكجار بەر فراوانى هەيە

و ەجيهانى ماديدا لەتەك پێشەوايەتىشێوەيەك لەجۆرى حوكمِرانى دادەرێژآ كە فەرمانِرەوايەتى ل
و ِرابەرايەتى ئاينى، هەردوكيان دەبوايە بەدەست يەك كەسەوەبێت. واتە، پاتشا يا سەرۆك

فەرمانِرەواى راميارى خێڵيك يا کۆمەڵگايەك لەهەمان كاتدا پێشەواى رۆحانى ئەو کۆمەڵگايەش 
هەم بۆ ئاهورامەزدا هاتووەو هەم بووە. لەئاوێستادا، بڕی جار دەبينين كە ئەم دوو )عنوێنە( 

و هەم )رەتو(ە، دەبينين كە ئاهورامەزدا هەم )ئاهو( 1بەندى  27بۆ زەردەشت. لەيەسنا هات 
و واتە ئاهورامەزدا تەنيا ئەوە نييە كە خەڵک بيرى لێدەكەنەوە، واتە تەنيا لەِروى رۆحانيەت

و هەموو مرۆڤايەتيش دەكات و خەڵکنێرەرى پەيامى ئاينى نييە، بەڵکو رێنمايى کۆمەڵگا
و فەرمانِرەوايەتييەوە كەوايە، لەِروى هەر ئەم راستييەوەيە كە لەشێوەى ِراميارى

و لەشێوەى و معنويەتوکۆمەڵگا لەديدى روحانيەتپەيامبەرەكەشى هەم )ئاهو(. وهەم )رەتو(ە
 راميارى ــ كۆمەآليەتيش رابەرى دەكات.

، ئاهورامەزدا بە زەردەشت دەبێژێ: 152و 91ندەكانى و فەروەردين يەشت بە1/27لەيەسنا 
 و هەم رەتو(.)تۆ لەبۆ خەڵکى ئەم جيهانە هەم ئاهوبە



دەبێژێ: )ئەوەى كە سەرنج ِرادەكێشآ  27}هاشم رچي( لەكتێبى )اوستا، سرودهاى زردشت(ل 
دەتوانين ئەوەيە كە لەكاتێكدا ئەم دوو عنوێنە، پێكەوە دێن،وشەى )ئاهو( لەپێش)رەتو( دايە. 

و باوەِرى و لەگۆترە نييە، چونكو لەديدو پاشكەوتنە روداوێكى هەرەمەكىبێژين كە ئەم پێش
و ئايندارى، پەيرەويكردنە لەراستى )ئاشا(، واتە و خاسىو پاكىزەردەشت، رۆحانيەت

و تەكوزى لەکۆمەڵگا، و رێكوپێكييە بە ماناى فراوانييەوە، دەبێتە هۆى رێكوپێكىتەكوزى
و و لەناوبردنى ديكتاتۆريەتو کۆمەڵگاو داكۆكى لەمافى تاكدپەروەرێتى، پارێزگارىدا

و چەوساندنەوە، ئەمە خۆى لەخۆيدا بريتيە لەعيبادەت. كاتێك زەردەشت لەكاتى خۆپەرستى
 نزاكردندا، ِروو لەئاهورامەزدا دەكا دەبێژێ:

ئەو هەوڵو كۆششانەى گەيشتونەتە  و كردارە خاسانەى ئەنجامم داوەو)ئەى مەزدا، گشت ئەو كار
ئەنجام. هەروەك عيبادەت پێشكەشى دەكەم. ئەمە خۆى لەخۆيدا ماناى ئەو بۆچونانەى باسمان 

 كرد دەسەلمێنێت{

و شايانى باسە لێرەدا بێژين كە لەڤسيپەرد دا، هەموو ئافەريدەكانى ئاهورامەزدا، پيرۆزى
و و گولێێكى بۆنخۆشو بەكەلێك، هەر گيااكسەروەرييەكى تايبەتى خۆيان هەيە. هەر ماكێكى پ

و و بە كەلێك، هەر گياوگولێێكى سودمەند، هەر تۆوێكى خۆراكى، هەر سەر زەوىجوان
و كێوێك، هەريەك و ِروباردەڤەرێكى فراوان يا بچوك كە ژينگەى مرۆى خاس بێت، هەر دەريا

وتەيەكى خاس، هەر ا هەيە، هەرلەو هەسارانەى كە بە شێوەيەك ئاسەواريان لەژيانى ئادەميزاد
و هەر.... ئەمانە هەمويان ستايشت و ناخى دەرونەوەو بەراستى بێتجۆرە پەرستنێك كە لەكانگە

 دەكرێن.

و بەكەلێك كە ژيانبەخش بێت، شايانى لەئاينى مەزدا پەرستيدا، هەموو شتێكى سوودمەند
نە لەنێو خۆياندا سەروەرێك ياخود ستايشتە. شايانى باسە كە لەڤيسپرد دا بۆ هەريەك لەم ماكا

لەهەموان پيرۆزتر دەستنيشان كراوە. بۆ نموونە، سەروەرى هەموو گيا سودمەندەكان، گياى 
)هوم(ە، )كشتى( يا ئەو پشتوێنەى زەردەشتييەكان لەپشتيان دەبەستن، سەروەرى هەموو 
جلوبەرگەكانە، رووبارى دائى تى لەهەموو روبارەكان پيرۆزترە، كێوى 

 سەروەرى هەموو كێوەكانە، گەنم سەروەرى هەموو دانەوێڵەكانە. hokar ەرهۆك

و بەوورەى لەڤسيپەرد بكۆڵينەوە، دەبينين لەهەموو لەراستيدا ئەگەر بە چاوێكى بيناييەوە
 ووردە تا درشت، هێزو تواناى ئافەريدەگار وەبەرچاو دەكەوێت.دياردەيەكى سروشتيدا، لە

و.... لەراستيدا ەم ماكانە، سروشت وەك ئاو، ئاگر، خاك، با، گياو ئافەرينى هەريەك لستايشت
 و پەرستنى ئافەريدەگار دەگەيەنێت.ستايشت

ڤيسپەرد، بە تەنيايى كتێبێكى سەربەخۆ نەبووە، بەڵکو بريتى بووە لەپاشكۆى يەسنا )جاكسۆن 
 (.ى يەسنابووە1/7و نيزيكە دەبێژێ: بريتى بووە لە زيادە خستنەسەر بەشى يەسنا



ئاينيدا، كەمجار ڤسيپەرد بە تەنيايى دەخوێندرێتەوە زۆربەى جار لەتەك يەسنادا   و رەسمىلەرێ
پێكەوە دەخوێندرێنەوە. تەنيا لەكاتى شەش جێژنى ساڵندا ڤسيپەرد بە تەنيايى دەخوێندرآ. تێكرا 

 بەش. 27تا  22ڤسيپەرد پێكهاتووە لە 

يەكە باسى ئەو بەشانەى ڤسيپەرد بكەم. ئەگەر بۆم  مەخابن، مەوداى ئەوەم نييە لەم كتێبەدا يەكە
و بە جيا لەكتێبێكى سەربەخۆدا ِرەخسا لەپاشەرۆژدا هەموو ئەم بەشانەى ڤسيپەرد وەردەگێِرم

 و پوختەيەك لەم بەشانە دەخەمە بەرچاوى ئێوەى ئازيز.بە چاپى دەگەيەنم. ئێستا كونآ كورتە

 سەرەتا دەبێژێ: بەند، 9بەشى يەکەمى ڤسيپەرد پيكهاتووە لە

و سەروەرانى جيهانى )مادى(. مژدەى مژدەى ستايشت دەدەم بۆ سەروەرانى مينۆكى)معنوى(
ستايشتى سەروەرانى زيندەورانى ئاوى، سەروەرانى زيندەوەرانى ژێرزەمين، سەروەرانى 

 و خاسان دەدەم.و گشت پاكانو هەموو ئاژەڵپەلەوەران

وەك سەروەرباسيان دەكات، ستايشتى جيهانێك كراوە  وو خۆشى دەكائەوسا باسى شەش جێژن
و و سودبەخشەكان، ئيزەدەكانو پياوانى پاك، كێوە جوانو پێشكەوتندايە، ژنانكە لەبزاڤتن

و لەئەنجامدا ئاهورامەزدا كە و سەرزەمينە پاكەكانئەمشاسپەندان، وتەی خۆش بەيانى ئيزەدەى
 دەبى ستايشت بكرێن، ناويان لێبراوە. هەموو شتێكى خاس لەوەوەيە وەك سەروەر كە

بەشى دووهەم، نيوەى ئەم بەندە بريتيە لەدوپاتكردنەوەى بەندەكانى يەكودووى بەشى يەکەم. 
ستايشتى هەموو ئەو سەروەرانە كراوە كە زەردەشت لەاليەن ئاهورامەزداوە راسپێراوە كە 

و کەى تەوا سەنگە، ژنانستايشت بكرێن. ئاهورامەزدا كە مەزنترين سەروەرى مينۆكيە، چا
و گوفتارى خاسن ستايشت كراوە، ئاناهيتا كە سەروەرى وكردارو بيرپياوانى خاوەن باوەرِ 
 پاكييە ستايشت كراوە.

و سآ چين ياگروپى خەڵک دەكات. ئەم لەبەشى سێهەمدا باسى حەوت پلەوپايەى پياوە ئاينيەكان
و چ ژن ندييەكانى مەزداييەكى خاس چ پياو بەشە پێكهاتووە لەشەش بەند تيايدا باسى تايبتمە

و دەبێژێ: هەر يەكێك لەمەزداپەرستان، سەروەرێكە بۆخۆى بە مەرجێك كە خاوەنى دەكات
 و ئاكارى راستو دروست بێتسيفات

و تەندروستى، و زانستو زانيارىلەبەشى چوراهەمدا، ستايشتى پاداشتى راستى، توانايى
ى ئيزەدى تايبەتى خۆيەوە ستايشتى لێكراوە، ستايشتى كراوەو هەريەكێك لەمانە بەهۆ

 و سروش كراوە.دياردەكانى سروشتى كراوەو لەپاشاندا ستايشتى ئاهورامەزدا

و گشت سوشيانتەكان دەستى پێكردووەو دانى لەبەشى پێنجهەمدا، بە ستايشتى ئەمشاسپەندان
و رۆژ كۆتايى و مانگنى ساڵو دروستى ئاينى مەزدايى داناوەو بە ستايشتى سەروەرابەراستى

 بەم بەشە هاتووە.



و ئەمشاسپەندەكان و تيايدا ستايشتى ئاهورامەزدابەشى شەشەم، ئەم بەشە بريتيە لەتەنيا يەك بەند
 دەكات.

بەشى حەوتەم، بريتيە لەپێنج بەندى پِر مانا. دەتوانين بە كليلى قوفلى ناسينى چۆنيەتى 
كە لەسەدەكانى نيزيك بەدەورانى ئاوێستادا دەژيان، واتە  وبۆچونى ئەو خەڵکانەى دابنێينبير

لەسەردەمێكدا دەژيان كە فرە لەسەردەمى ژيانى خودى زەردەشت دوور نەبووە. ئەم پێنج بەندە 
 بريتين لە:

 :1بەندى 

ووتارى دروست دەكەين. سروشتى پاك ستايشت دەكەين. )ئەشى(ى پاك )فريشتەى ستايشتى
و پاداشتە( ستايشت دەكەين. )نريوسنگ( )فريشتەى پەيامهێنەرى ئاهورامەزدا = جبرئيل توانا

و راستكردار لەئيسالمدا( ستايشت دەكەين ئاشتى پيرۆز ستايشت دەكەين. خەڵکى لەرآ النەدەر
ن. فرەوەهرى پاكدينان ستايشت دەكەين. پردى چينيوت ستايشت دەكەين. ستايشت دەكەي

)گرزەمان(ى ئاهورامەزدا ستايشت دەكەين. ستايشتى بەهەشت دەكەين كە تيشكو روناكى 
 هەموو خۆشيەكان دەبەخشێت.

 :2بەندى 

ستايشتى خاسترين ئەو رێگايانە دەكەين كە بەرەو بەهەشت دەروا. ستايشتى )ئرشتاد( 
و سودى و دروستى( دەكەين كە هەموو جيهان پەروەردە دەكاتى راستى)فريشتە

پێ<ەبەخشێت. ئاينى مەزداپەرستى ستايشت دەكەين. رەشەن كە راستترين ئافەريدەكانە 
ستايشت دەكەين. ميترا )مهر( كە خاوەنى دەشتى پانوبەرينە ستايشت دەكەين. )پارەندى(چاالك 

 ەكەين.)فريشتەى چاودێرى داراييە( ستايشت د

 :3بەندى 

و گوشارى بە مرۆڤ دەبەخشێت، كە و عەگيدى پياوانە ستايشت دەكەين كە فراوانىپالًەوانێتى
و دڵرترينى دڵرەكانە، كە هەروەك بەهرەيەكى يەزدانى دەگاتە هۆش زياد دەكات، كە توندوتيژى

آلتى و لەتەنگوچەڵەمە رزگاريان دەكات. ستايشتى )خەو(ى يەزدانى دەكەين كە خەمرۆ
  و هەموو زيندەورانەو مايەى شادومانى مرۆمەزدايە

 :4بەندى 

و زيندەوەرانى خاس ستايشتى ئەو ئافەريدە پاكانە دەكەين كە لەپێش ئاسمان، ئاو، زەوى، گژوگيا
 58دروستكراون
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كەين. )با(ى ئافەريدەى مەزدا ستايشت دەكەين. ئاسمانى دەرياى)فراخ كەرت( ستايشت دە
 درەخشان كە لەپێش بوونى ئەم جيهانەدا خولقێنراوە ستايشت دەكەين.

 5بەندى 

شتى(و كە سەروەرى پاكيە، ستايشت دەكەين. )زەور( و)ك 59ئازەرى كوِرى ئاهورامەزدا
( دەكەين. 60)بەرسەم(ى پاك، سەروەرى پاكى ستايشت دەكەين. ستايشتى )ئەبەم نەپات

 )نريوسنگ( ستايشت دەكەين.

)داموئيش ئۆپەمەن(ى دڵر ستايشت دەكەين. رۆحى مردوەكان ستايشت دەكەين. فرەوەهرى 
 ستايشت دەكەين.پاكدينان 

و و لەسەرئاهورامەزدا، سەروەرى مەزن ستايشت دەكەين، ئەوەى كە لەپاكيدا سەروەر
 هەمواندايە.

و گشت سردووەكانى ئاينى زەردەشتى ستايشت دەكەين. هەموو ئەو كردەوانەى ئەنجام بون
 ئەنجام دەبێت ستايشت دەكەين.

و ئامۆژگاريە ، دەبينين كە ئەو ِراهێنانووردى سەرنج لەو پێنج بەندەى سەرەوە بدەينگەر بە
و داواكارى و خوازراو دەكەنەوە، وئارەزوو ستايشتئاينييانە رێگەيەك بەرەو ژيانێكى خۆش

و و دوور لەدەروێشىو دروستىو خاسىئەو جۆرە شتانە دەكرێت كە ژيانى ئەم جيهانە بە پاكى
 و نەبوونى، بە ئامانج بگەيەنێت.سەختى

و پێداگرتن لەخوا ناخوازن. ئەوەى و فەِرانە بە جەختكردنان، ئەو جۆرە نيعمەتمەزداپەرستەك
ئەوان داواى دەكەن لەسروشتدا هەيە، كەسێك دەتوانێت بەهرەيان لێبەرێت كە بەئەندازەى 

و و كۆششييەوە خۆى پێوە ماندوو بكات. واتە ئەم جۆرە داخوازيانە بەگريانو كارهيمەت
 نايەتەدى.پاِرانەوەو دوعاو نزا 

 8بەشى 

و پياوێكى خاس، بەهۆى بريتيە لەدوو بەند. لەم دوو بەندەدا دەيەوێت بيگەيەنێت كە هەر ژن
و خاسى رێبازى )ئاشا( گرتنەبەر، دەبێتە ئيزەدێك بۆ خۆى، واتە شياوى ستايشت دروستى
 و سەروەران دەژمێرێن.و ئيزەدانو لەريزى ئەمشاسپەندانكردنە

 9بەشى 

 بەند. 7بريتيە لە
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و دروست  و رەسمىجەخت لەسەر ئەنجامدانى رێ وىو كارتێكدرنى خاسدەربارەى ستايشت
و و ساڵو بۆ ئەمشاسپەندانئامادەكردنى گياى سودبەخشى)هوم( دەدەوێت. ولەپاشاندا درود

 و سرودە ئاينيەكان نێردراوە.و ماكە خاسەكانى سروشتئيزەدەكان

 10بەشى 

و فرە وەشى ئاينى ِرێوِرەسمى تايشتى هەر حەوت دەڤەر، ئامرازەكانى ئەنجامدانىلەم بەشەدا س
 و سرودى ئەهونەوەئيرە كراوە.پاكدينان

 11بەشى 

 بەند. 21درێژترين بەشى ڤيسپەردەو بريتيە لە

و سروشت، بەردەوامبونى )بوون(و هەروەها لەم بەشەدا، بەقوڵی ماناى پەيوەندى نێوان ئاين
و پيرۆزى هەر جۆرە و ئافەرينكردنو سروود چِراندنو ستايشت كردنسروشتدابوونى خوا لە

و پەرستنى و دياردە خاسەكان كە لەراستيدا بريتين لەستايشتو ماكە سودبەخشەكانجوانييەك
و و ِرەوانو ِرەوان باسكراوە، لەم بەشەدا بە شێوەيەكى جوانخوا، بە شێوەيەكى يەكجار جوان

 ستايشت دەكات.  و رەسمىتى بەدێهێنانى رێسادە باسى چۆنيە

 12بەشى 

ئامادەكردنى   و رەسمىو ماناوە بريتيە لەتەواوكەرەوەى بەشى پێشو لەتەك رێلەِروى بابەت
و بەراستى، و پەرستن بەدلو بەگيانو پەراهوم(، راستيەكان، چاکەكان، دروستيەكان)هوم

  ستايشت كراوە

 13بەشى 

 بەند 3بريتيە لە

و و فرە وەهرەكەىبەستايشتى ئاهورامەزدا دەستى پێكردوە، ستايشتى زەردەشت
و سرودە ى بە تواناى پياوخسانو فرەوەهرو ئەمشاسپەندەكانو فرەوەهرەكەىئەمشاسپەندەكان

 تايبەتييەكانى ئاوێستاى كردووە.

 14بەشى 

و تيايدا ستايشتى سرودە ئاينيەكان كراوەو باسى شێوەى دروستى خوێندنەوەيانى بەشێكى كورتە
 كردووە.



 15بەشى 

ئەم بەشە پتر باس لەئوسولى بنچينەيى ميللى ــ ئاينى ناوچەكە دەكات، كە بەشێوەيەكى گشتى 
 دەشت بايەخێكى زۆرى پێداوە.زەر

بەِراشكاوى دەتوانين بێژين كە لەِروانگەى زەردەشتەوە، ئايين بريتى بووە لەئامرازێك بۆ 
 و پەرستن بريتى بووە لەكارو كۆشش.دابينكردنى ژيانێكى كارا كە تيايدا بنەماى ستايشت

و انێكى خۆشو دابينكردنى ژيو كۆشش كردنو پەيرەوەكانى لەسەر كارجەختى زەردەشت
و بيرى خاس)وەهومەن( و ياسا)ئاشا(و دروستىو پِر لەئاسايش لەژێرسايەى راستىبەختەوەر

و نەمرێتى و تەندروستىو توانايەكى دروست )خشەترا(كە دەبێتە هۆى بەديهێنانى هێز
و رۆشەن بوو. و نيعمەت)هەورتات( فرە ئاشكراو بەرەكەتو زێدەبوونى پيت)ئەمرتات(

و و سروشتيانەى نەدەكردو ستايشتە سەردەى جەختى لەسەر ئەمانە بوو باسى ئەو پەرستنئەوەن
 كەمتر بەاليدا دەچوو.

و سوود و بۆچونى زەردەشت دەكات دەربارەى چۆنيەتى ژيانلەم بەشەدا، هەروەها باسى ديد
و دروستى، سوود وەرگرتن و خۆشىوەرگرتن لەخۆشييەكانى، ژيان بردنەسەر بەشادى

ەدەسترەنجى خۆ بۆ چێژوەرگرتن لەخۆشييەكانى ژيان، ئەمانە هەمووى سوپاسكردنى ل
و ِروو وەرگێِران و دەروێشىو ريازەتئاهورامەزدايە. بە پێچەوانەوە، گۆشەگيرى

و هەنگاو هەلێهێنانە بەسەر رێگەى لەخۆشييەكانى ژيان، كفرە بە نيعمەتەكانى ئاهورامەزدا
 ئەهريمەنى.

 شە دەبێژێ:پارچەيەك لەم بە

)لەم سەرزەمينەدا، پێويستە كشتوكاڵ بە شێوەيەكى دروست ئەنجام بدرێت بۆئەوەى زەوى 
و بەرهەمى خاس وەدەست بێت. ئەى مەزداپەرستانى زەردەشتى، بەشێوەيەكى بكێلێرآ

و بەدروستى و بەكردارى خاسهۆشمەندانە دەستو پێى خۆتان بەكاربێنن بۆئەوەى زەوى بكێلێن
و لەرێگەى خراپەوە. با بەم كردەوەمان ستايشتى ئاهورامەزدا بكەين بەنادروستى كاربكەن، نە
 و شياوى ستايشتە...(كە توانايە

 16بەشى 

 و سروودەكانە.و دوپاتكردنەوەى ستايشتى زەردەشتبريتيە لەچوار بەند

 و ستايشتى يەسناى )هفت هات(ە.يەك بەندە 17بەشى  

 18بەشى 



 و نزاكان دەكات.اسى سرودلەسآ بەند پێكهاتووە. ب

 19بەشى 

و بڕی و زەردەشتو ستايشتى ئاهورامەزدادەربارەى ستايشتى بڕێ لەسرودەكانى گاتا
 لەبنەماكانى سروشت دەدوێت.

 20بەشى 

و نزاكان كراوەو هەروەها دوپاتكردنەوەى لەم بەشەدا ستايشتى بڕی لەسرودەكانى گاتەكان
 هرى هەموو خاسەكانە.و فرە وەستايشتى بنەماكانى سروشت

  

 Vendidad ڤەندیداد -4

 ( يەكێكە لەپێنج بەشەكانى ئاوێستا.vi – daeva – data ڤەنديداد، ياخود )ڤەى ــ دەئو ــ داتە

هەروەكو لەمەوبەر باسمان كرد، ئاوێستاى سەردەمى ساسانييەكان بريتي بوو لەبيستويەك 
بووە. شايانى باسە ئەم نەسكە ە. ڤەنديداد نۆزدەهەمين نەسك لەو بيستويەك نەسكNask نەسك

 و بە تەواوەتى وەك خۆى ماوەتەوە.تەنيا نەسكێكە كە تائێستا بى دەسكارى

 ڤەنديداد، بە ماناى )ياساى دژى دێوە(، لێرەدا مەبەست لەدێو هەموو شتێكى خراپە.

گەر بمانەوێت ئەم بەشە لەئاوێستا لەتەك بەشەكانى ديكەيدا )واتە يەسنا، يەشتەكان، ڤيسبەرد، 
ئاوێستاى بچوك( بەراورد بكەين، هيچ جۆرە هاوئاهەنگى يەك لەنێوانياندا نابينين، بەڵکو بە 

 وە جۆرە نامۆييەكى بابەتى لەنێوانياندا وەبەرچاو دەكەوێت.پێچەوانە

و شەرايعي سەردەمى بەش )فەرگەرد( پێكهاتووە، بريتين لەئەحكام 22بابەتەكانى ئەم كتێبە لە 
مۆغە مادەكانى پێش زەردەشت. بە كورتى دەتوانين بێژين ئەم بەشە لەئاوێستا ِرەسەن نييە، 

وباوەِرى حيكمەتى زەردەشت ناگونجێت، وچەواشەكردنى بيرو وبەهيچ شێوەيەك لەتەك فەلسەفە
ِرەسەنى زەردەشتە كە لەسەردەمى ساسانييەكاندا نوسراوەو تێکەڵ بەم ئاينە بووە. بێگومان بڕێ 

 و رسومى زەردەشتتيشى تێدا هەيە.لەئاداب

 و دووبەشى ڤەنديداد بەمجۆرەيە:باسەكانى بيست



و پێكهاتنى جيهانە. لەم بەشەدا باسى دەڤەرەكانى سەرگۆى بەشى يەکەم: دەربارەى ئافراندن
و ئازارانەى و دەردزەوى دەكات كە ئاهورامەزدا ئافراندوويەتى، هەروەها باسى ئەو نەخۆشى

 دوێت.كە ئەنگرەمينو بەسەر زەويدا بآلوى كردۆتەوە، دە

 بەشى دوهەم:

و زێدەبوونى حەشامات لەسەر ِروى زەوى لەو سەردەمەدا دەدوێت. دەربارەى ئەفسانەى )جەم(
 و لەناوچونى زيندەوەران دەكا.و الفاوە ترسناكەو سۆڵەهەروەها باسى ئەو سەرما سەخت

 بەشى سێهەم:

و جێگەى پِر لەئاسايشو پێنج و باسى كشتوكاڵو ناخۆشييەكانى جيهان دەدوآدەربارەى خۆشى
و كردارانە دەكا كە و ناخۆشى دەكات. هەروەها باسى ئەو كارو پێنج جێگەى سەختخۆشى
 و خەڵک دەسازێنن.و بەختەوەرى بۆ زەوىخۆشى

 بەشى چوارەم:

و بريارە و پەيمانو بڕی ياساى ديكە دەربارەى بەلێنو ياساى جەزايىو شەرايعباس لەئەحكام
و ەندروستيەكانى تاكو كۆمەأل دەكات هەروەها باسى پێويستبونى خوێندنو تكۆمەآليەتى

 و زاوزآ دەكات.و هاوسەرخواستنبآلوكردنەوەى خوێندەواريى

 بەشى پێنجەهەم تاكو بەشى دەهەم:

و.. دەكات. زۆر و ئاوو پاك ِراگرتنى زەوىو خۆپاككردنو چۆنيەتى شۆردنباسى پاكوخاوێنى
بنەِرەتيەكانى کۆمەڵگاى سەردەمى ساسانييەكان دەكات، كە بريتين  بەووردى باسى سآ چينە

و چينى جوتياران، لێرەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە لەو لەپێشەوايانى ئاينى، ئەرتەشيەكان
واتە پێك نەهاتبو. هەروەها باسى و پيشەسازەكان بە ماناىسەردەمەدا هێشتا چينى كرێكار

و بە ئەركى سەرشانى خەڵک دەزانيت كە لەم دەكات و پزيشكى ئاژەڵزانستى پزيشكى
زانيارى پەيدا بكەن. باسى بڕێكى زۆر لە نەخۆشييەكانى ئەو سەردەمە كراوەو رێگەى انەدابوار

و چارەسەركردنيانى خستۆتە ِروو. باس لەهەندێ لەو گوناهانە كراوە كە فرە جەختيان پێشگيرى
 بردووە.و گوناهى گەورە ناوى لەسەركراوەو بە خراپ

لەبەشى دەهەمدا باسى بڕی لەسروودەكانى گاتەكان دەكات كە دەبى دوو ياسآ ياچوارجار بۆ  
 دورخستنەوەى دێوەكان بخوێنرينەوە.

 بەشى يانزەهەم: 



 دەربارەى خوێندنەوەى هەندێ لەسروودەكانى گاتەكان دەدوێت كە بۆ پاككردنەوە بەكاردێن.

 بەشى دوانزەهەم:

و پاككردنەوەى ئەو شوێنەى كە مردووەكەى تێدا خزمانى مردوو دەربارەى پرسە دانانى
 مردووە دەكات.

 بەشى سيانزەهەم:

باسى هەڵسوكەوتى ئادەميزاد لەتەك )سەگ(دا وەك گياندارێكى پاك دەكات. هەروەها دەربارەى 
 ِرێزگرتن لەهەموو گياندارێكى بە كەلێك دەكات.

 بەشى چواردەهەم:

و شتنى )سەگى ئاوى( دەكات كە زيندەوەرێكى بەكەلێكەدەربارەى كەفارەدان لەبۆ كو
 سوودمەندە.

 بەشى پانزەهەم:

و بەتايبەتيش لەكاتى دەربارەى خاس رەفتاركردن لەتەك سەگدا بەتايبەتى دەڵە سەگ دەكات
 جوتبوندا.

 بەشى شانزەهەم:

 دەربارەى چۆنيەتى رەفتاركردن لەتەك ئافرەتدا لەكاتى بێنوێژيدا دەكات.

 بەشى حەڤدەهەم:

 و نينۆك دەكات.دەربارەى شێوەى كورتكردنەوەى مو

 بەشى هەژدەهەم:

و ناشايست، ، بآ كەلێكىو )موبد(شايستە ىدەربارەى بڕی باسى جۆراوجۆر دەكات وەك )موبد(
و بآ باوەِر كە خراپەكارى بآلودەكاتەوە. هەروەها دەربارەى و مامۆستاى بآ فەرِ مامۆستاى خاس

و باسى و خەڵک لەخەو هەلێدەستێنآەدوێت كە بەيانيان زوو لەنێومالێدا دەقوقێنآكەڵەشێر د
 پيرۆزى ئەم بالێندەيە دەكات.

 هەروەها باسى )موبد(ى ئازەربان دەكات كە خەريكى گەشكردنەوەى ئاگرى پيرۆزە.



 بەشى نۆزدەهەم:

كاتى قوربانيكردندا وێردانەى كە لەو ئەو نزاودەربارەى ئامرازەكانى قوربانى كردن دەدوێت
و چارەنوسيەوە دەخوێنرێنەوە بۆ دوورخستنەوەى رۆحى شەِر. هەروەها دەربارەى رۆح

دەدوێت لەكاتێكدا كە لەشى بەرەو نەمان دەچێت. هەروەها باسى حەوت دەڤەرى سەر روى 
 و ناوى بڕی لەو ديوانە دەبێت كە نەيارو دژى ئەمشاسپەندەكانن.زەوى دەكا

 :22تا  20بەشى 

 ەربارەى ِرەوشەكانى پزيشكى دەكات بەتايبەتى شێوەى نزا دەرمانىد

و شێوەى چارەسەركردنيان لەبەشى بيستدا ناوى بڕی لەنەخۆشيەكانى ئەو سەردەمە دەكا
 باسدەكات.

 پەتا                                   ـ تفنو:1

 مەالريا                            ـ سارس تيە:2

 مارپێوەدان                            واكە:ـ ئەژى3

 سەرئێشە                                 ـ سارنە:4

 رۆماتيسم                           ـ ئەستەئيريە:5

 تاعون                                ـ مهركە:6

 سوتان                                  ـ داژو:7

 گەِرى                                  ـ پيسە:8

 كەچەڵی                                 ـ پامەن:9

 نەرمى ئێسقان                       وزمنو ئەستە:ـ 10

  

 و دوهەم:بەشى بيست



باسى چارەسەركردنيان و جۆر نەخۆشى كە بەهۆى ئەهريمەنەوە دێتەدى دەكات 99999باسى 
 دەكات.

  

 یا )وردەئاوێستا( )ئاوێستاى چكۆڵە(             ـــ خوردەى ئاوێستا 5

واتە ئاوێستاى xortek avestak خوردەى ئاوێستا بەزمانى پەهلەوى خورتەك ئاوستاك
و چكۆلە يان پێگووتووە، وبەشێكە لەكتێبى ئاوێستا. لەراستيدا ئەم بەشە، بەشێكى سەربەخۆ

جياواز نييە كە شتێكى وەهاى تێدابێت لەبەشەكانى ديكەى ئاوێستادا نەبن. بەڵکو ناوەِرۆكى ئەم 
ئەوەى پەيرەوانى و ستايشت كە دانراون بۆو بڕی نوێژكتێبە بريتيە لەزنجيرەيەك لەدوعاو نزا

و جەژنە و رۆژ بەتايبەتى ئەو رۆژە پيرۆزانەى مانگئاينى زەردەشتى لەكاتەكانى شەو
ژێركراس)سدرە(   و رەسمىو بۆ ئەو بۆنە گرنگانە وەك رۆژى رێئاينييەكانى ساڵ

 و... بەكارى بهێنن.و پرسەو زەماوەندو پشتوێن)كشتى( بەستنلەبەركردن

و گۆِرين بووە، هەر نوسەرێك ئاوێستاى چكۆلە، بەدرێژايى رۆژگار دوچارى دەستێوەردان
و بڕی وبۆچوونى خۆيەوە شتى خستۆتە سەر يا ڵی البردووە. بەم شێوەيە پِربووە لەئەفسانەبەبير

 و گاتاكاندا نييە.و باوەِرى زەردەشتدوعاو نزاو نيانيش كە فِرى بەسەر ئاين

 دەبێژێ: 6لەكتێبى )خردە اوستا( ل  وحيدىدكتور حسين

و وباوەرِ )ئاوێستاى چكۆلە سيپارەيە كەبەزمانى ئاوێستايى، وهەروەك ئاوێنەيەكە بير
و ئاينەكانى خەڵک لەئێرانى دێريندا عكس دەكاتەوە. بەشێك لەم سيپارەيە كە ئەندێشەكان

و و خۆشىشادمانى وو جەژنو كۆششو كارو دروستىو پاكىبانگهێشتى خەڵکە بۆ راستى
و و ئاشتىو دۆستايەتىو خۆشەويستىو هاوكارىو كردارى خاسگوفتارى خاس    وبيرى خاس

و ئامۆژگارييەكانى زەردەشتان. بەشەكانى ديكەى دروستكردن، بريتين لەو باوەِرانەى لەگاتاكان
انێك باسدەكات كە و رۆژگارو ئاينەكانى پێش زەردەشتوباوەِرو ئەندێشەئاوێستاى چكۆلە بير

و سروشت دەگرت. لەئاوێستاى چكۆلەدا، ئێرانييەكان رێزيان لەنيشانە جۆراوجۆرەكانى بوون
و ئامۆژگاريەكانى زەردەشتدا ئاوێتە بووە. لەم و ئاينانە لەتەك ئەندێشەوباوەرِ و بيرئەم ئەندێشە

چكۆلە بكەين، دەبێ  و دروست دەربارەى ئاوێستاىديدەوە گەر بمانەوێت دادوەرييەكى ِراست
و ئاوێستاى چكۆلە لەتەك گاتاكاندا بەراوورد بكەين، ئەوسا تەنيا هەميشە )گاتا(كان ِرەچاوبكەين

و ئاينى ئەو بەشانەى كە هاوئاهەنگن لەتەك ئامۆژگاريەكانى گاتاكاندا بەهاوردەى زەردەشت
 زەردەشتى دابنێين.(

ەاليەن ئازەرپاد كوِرى مهراسپند، وبۆچوونى زەردەشتيەكان، ئاوێستاى چكۆلە لبەبير
كۆكراوەتەوە. ئەم ئازەرپادە يەكێك بووە لەبەناوبانگترين گەورە موبدەكانى سەردەمى 



م(، ئەم بەشەى ئاوێستاى 379ـــ  310و لەسەردەمى شاپوورى دوهەمدا )ساسانيەكان
 نووسيوەتەوە.

مۆغە مادەكان تێکەڵ بە ئاينى وباوەِرى شايانى باسە، ئەم ئازەرپادە، زۆر هەوڵی داوە كە بير
وباوەِرانە لەژێر پەردەى ئاينى زەردەشتيدا زيندوو بكات، بۆئەوەى دوبارە ئەو بير زەردەشتى
 بكاتەوە.

  

 پوختەى باسەكانى ئاوێستاى چكۆڵە

ئاوێستاى چكۆلە كە لەاليەن خوالێخۆشبوو پورداود وەرگيردراوەتە سەر زمانى فارسى، بريتيە 
و نزاو نيايشە بەناوبانگانەى ئاينى زەردەشتى كە لەهەشت بەش. زۆربەى زۆرى ئەو ستايشت

 وێردى زمانى پەيرەوانى ئەم ئاينە بووە، لەم كتێبەدا دەبينرێت.هەميشە

 ــئەم هەشت بەشە بريتين لە:

 ــ دوو نزا يا نوێژى كورت بەنێوى )ئاشم وەهو...(و )يەتائاهو...(1

ئاوێستاى چكۆلە بەدوو نزاى بەناوبانگ دەست پێدەكات، واتە بە )ئاشم وەهو....(و 
 )يەتائاهو....(.

و دوعاكاندا دووپات و لەهەموو نوێژو ستايشتئەم دوو نزايە، الى زەردەشتيەكان زۆر پيرۆزن
 و ماناكانيان بريتين لە:ەر زمانى هەموو زەردەشتيەكدايە. ئەم دوونزايەدەكرێنەوەو لەس

 و هيشتم ئاستىئاشم وەهو

 ئوشتا ئاستى ئوشتا ئاهمائي

 و هيشتايى ئاشمهيت ئاشايى

 واتە:

و خوازيارى و مايەى بەختياريە، كەسێك بەختەوەرە كە ِراست بێتِراستى خاسترين چاکەيە
 باشترين ِراستى بێت.

  



ائاهو وەئيريو ئاتارەئوش ئاشان چيت هەچا وەنگهئوش دەزدا مەننگهو شيە ئاتنەئام ئانگهئوش يەت
 واستارم.مەزدايى خشتر مەچا ئاهورايى ئايم دريگو بيوەدەدەت

 واتە:

و توانايە، بەهەمان ئەندازە سەردارى هەر بەو شێوەيەى كە سەردارى جيهان )ئاهو( بەهێز
و زاڵ بون بەسەر و راستىەبەست زەردەشتە( لەبۆ پاكىئاينيش )رەتو، رەد( )لێرەدا م

و توانايە. خەآلتى بيرى خاس)وەهومەن( لەبۆ كەسێكە كە ئارەزووى دەروونى خۆيدا، بەهێز
ويستى مەزدا ِرەفتار بكات. فەرمانِرەوايى ئاهورايى تايبەتە بە كەسێك كە وبەگوێرەی خواست
 و هەژاران بدات.يارمەتى بێچارە

 ين وەحيدى لەكتێبى )خردەاوستا(، يەتائاهوى بەم شێوەيە لێكداوەتەوە:دكتور حس

و سرووشتى خەڵکيشى لەژێر )ئەو ياسايەى كە بەسەر جيهانى بووندا فەرماندەدات، ژيان
و پەيڕەوى ياساى بوون بكات، وتوانايى ِركێفدايە. بيرى خاس تايبەتى كەسێكە كە گوێِرايەلێ

 ويستو خواستە ناسرووشتيەكانى خۆيدا زاڵ بێت(وانێت بەسەرِراستەقينە لەبۆ كەسێكە كە بت

 و پشتوين)كشتى( بەستن:رە( لەبەركردندژێركراس)س  و رەسمىـ رێ2

و پشتوێن)كشتى( بەستن، يەكـآ ئاينى چۆنيەتى ژێركراس)سدرە( لەبەركردن  و رەسمىرێ
كردنەوەى پشتوێنى و و لەكاتى بەستنلەنزاكانە كە لەكاتى لەبەركردنى ژێركراس)سدرە(

 تايبەتى لەئاينى زەردەشتيدا كەپێى دەبێژن كشتى يا كستى، دەبێ بخوێنرێتەوە.

)ئەى هورمز، ئەى سەروەرى دانا. بە بيرى خاس، گوفتارى خاس، كردارى خاس، لەهەموو 
و كردارێكى خراپ كە گوناهێك كە كردومە، پەشيمانم. لەهەر بيرێكى خراپ، وتەيەكى خراپ

و يالێم وەشاوەو ياخود لەدەروونمدا بووە. ا بيرم لێكردووە يا گوتومە يا كردومەلەم جيهانەد
جار 3و تۆبە دەكەم. بِروخآ بيرى خراپ )و چ معنوى، پەشيمانملەهەموو ئەمانە چ مادى بێت
 و نابود بێت ئەندێشەى گوناە بيرى خراپ.دوپات دەكرێتەوە(. بروخآ

و هيچ و جادوكەران لەنێو دۆزەخى تاريكدا سەرنگون بنو درۆزنانلەتەك هەموو خراپەكاران
 كارێكيان بەخۆشى نەچێتەسەر.

و سآ و سىسەركەوتووبێت هەر كارێكى خاس كە بەويستو خواستى ئاهورامەزدا
زى ئەمشاسپەندەكان ئەنجام دەبێت. هەموو كارەكان بەگوێرەی ئاينى پاكى هورمز بێت. هورم

 و خاس، سەركەوتووبێت.و درەخشانو شكۆمەندو مەزندادگەر



و سەرنخونى ئەهريمەن و وەشى ئاهورامەزدا، بەهەموو توانامانەوە سەرشۆِرىبۆ كەيف
و و پاك بين. لەبەرئەمە ِراستىو دروستويستمان ئەوەيە كە ِراستدەخوازين. خاسترين

جار(. ئاينى يەکتاپەرستی  2هو..... دروستى ستايشت دەكەين)ئاشم وەهو... يەتا ئا
و باوەِرم بە و باوەِرم پێيەتى. ئەو ئاينەى كە زەردەشت هاوردويەتى ستايشت دەكەمهەلێدەبژێرم
و باوەِرم بە يەكتاپەرستيە كە دژى و كردارى خاسە. ستايشت دەكەمووتارى خاسوبيرى خاس

 و پاكى دەكات.وردنو لەخۆبو تەبايىو ستايشتى ئاشتىشەِرو خوێن ِرشتنە

و خاسترە لەهەموو ئەو ئاينانەى باوەِرم بەوەيە كە ئاينى يەکتاپەرستی زەردەشتى، مەزنتر
 و دەبن.و هەنكەبون

ئەز، ئاهورا بە ئافەريدەى هەموو شتێكى خاس دەزانم، ئەمە پەيمانى منە لەتەك ئەم ئاينى 
 ئاهوراييە.

 جار(.3ياريدەم بدە ئەى ئاهورا)

و بەهۆيانەوە نەياران و سەركەوتن كە ئافەريدەى ئاهورايەين هێزو توانايىستايشت دەكە
و گوناهكاران، لەتەك و دووربين لەگوناهو ياوەرى هەموو مرۆڤێكى پاك بيندەشكێنين. هاوبير

ئەوانەى پشتوێن)كشتى(يان بەستووەو بە خاسانى حەوت دەڤەرى سەر روى زەوى يەكسان 
 و هەموو پاكان بگرينەبەر.ئەمەكى زەردەشت و رێبازى پەيرەوانى بەبين

و ئاسودەيى بپەرێينەوە، ئەى هورمز، ئەى خواوەند، با لەسەر پردى چينيوت بەشادومانى 
وبگەينە ئەو جێگەيەى مرۆڤە پاكەكان تيايدا نيشتەجآ دەبن. سەركەوتوو بێت ئاينى پاكو پيرۆزى 

 جار دوپات دەبێتەوە(.3يەکتاپەرستی )

 ـ سروش باژ:3

بريتيە لەنوێژێكى كورت، وهەروەك زۆربەى زۆرى نزاكانى ديكە بە زمانى پازەند 
لەڕێوڕەسمە ئاينييەكاندا دەخوێنرێتەوە. ئەم نزايە لەبەرەبەياندا دەخوێنرێتەوە وەك سوپاس بۆ 

 سرووشى فريشتە پاش رزگاربوون لەتاريكى شەو، چونكو سرووش دژى تاريكاييە.

 نزاى سروش باژ:

ى ئاهورامەزدا، دان بەوەدا دەنێم كە مەزداپەرستێكى زەردەشتيم. دوژمنى )بە كەيف وەش
و نيايش كەيف وەش و پەيڕەوى ئاينى ئاهوراييم. هاوەنى)شەبەق( پاك بە ستايشتخراپيەكان

و چەكى بريتيە لەوتە پيرۆزەكانى دەكەم. ستايشتى سرووشى پاك دەكەم، كە بەهێزو توانايە
 ئاهوراى ئافەريدەگار.



 مم بدەنەوە ئەى خواپەرستان كە توانايى سرووش چلۆنە.وەاڵ

وەاڵمت دەدەينەوە ــ ئەى عەوداڵی ِراستى ـ هەر بەو شێوەيە توانايە كە خواپەرستێكى پاك 
 و دروستيەكەيەوە بەهێزو توانايە.بەگوێرەی پاكى

ەو كەسەى و ناوى تۆ، جگە لەرۆشنايى رێبازى تۆ، كـآيە ئئێستا ئيدى ئەى مەزدا، جگە لەنيايش
و درۆزنان پارێزگاريم لێدەكات؟ ئەى ئاهورا، ئاگادرم بكە، كـآيە ئەو كەسەى كە لەدرۆ

و رزگارمان دەكات لەخراپەكاران. ئەرآ، ئەى ئاهورا ئاگادارم بكە. بيرى هەلێبژاردەى تۆيە
 و كامەرانى بۆ دەخوازم.خاس

و راستيمان پێببەخشە. درۆ وو خۆشەويستىئيدى ئەى مەزدا، خواستەكەم بەديبهێنە، دۆستى
و تونايان و لەناويان بەرەو تەفرو خراپەپەرستمان لـآ وەدوربكە، نابووددرۆزن، خراپە

 و پاكى سەركەوتوبكە.و دروستىبكە،راستى

وتەی پاكو پيرۆزى ئاهوراى و چەكىو توانايەو بەهێزوساڵو بۆ سرووش، كە پاكەستايشت
 ئافەريدەگارە. ئێستا ئيدى ئەى ئاهورامەزدا، داواكارم بۆ ئەوانەى كە لەسەر رێبازى تۆدان:ــ

و و نەوەى دڵرو خۆِراگرى، زارۆڵەو شادومانى، بەختەوەرىو مەزنايەتى، تەندروستىفەرِ 
 و بەنرخ.و ناودار، تەمەنى درێژ، پلەوپايەى بەرزانپاڵەو

و هەموو ئافەريدە و زەويە پانوپۆرەستايشت دەكەم ئەى ئاهورا، وئەم ئاسمانە بەرينە
 خاسەكانت.(

  

 ــ هوشبام:4

نوێژێكە كە لەشەبەقدا دەخوێنرێت. ئەم نوێژە لەبەشە جۆراوجۆرەكانى ئاوێستادا بەتايبەتى 
و بۆيە ئەم ناوەى لێنراوە چونكو اوە.وشەى هوشبام بە ماناى )شەبەق( دێتلەيەسناكاندا وەرگير

 رۆحى مرۆڤ پاش مردن لەشەبەقى رۆژى چوارهەمدا بەرەو جيهانى مەعنەوى دەِروات.

 ئەمەش دەقى نزاى هوشبامە:ــ

)ئەى مەزدا، لەكاتێكدا توشم بە توشى نەياران بكەوێت، جگە لەتۆ كـآ دەتوانآ پەناو چاودێرم 
 ت؟بێ

 ويژدان دێتە ئارا.و ئاسودەيىئەى ئاهورا، بە پەروەردەكردنى ئاگرى دەرونە كە ئاسايش



 و چاودێرێكم نييە.ئەى ئاهورا، ِرێنماييم بكە، چونكو جگە لەتۆ هيچ ِرێنما

و پەناگاى يارانتن، تا ئاگام لەبوونيان ئامۆژگاريم بكە، كێن ئەو کەسانەى نەيارانت دەشكێنن
 و داناكانن.بێت كە بێگومان گەورە پياوان

 و تۆ ڵيان ِرازيت.ئەى مەزدا، با ئيزەدى سرووش ياريدەى ئەو کەسانە بدات كە خاسن

ايەى سەروەرو مەزنان مەزنترە و درودت لێبێت ئەى شەبەق)هوشبام(، ئەو ئاهورامەزدساڵو
و دێوى پِر چەكى هەلێدەبژێرين. بە هەموو هێزو تواناوە بۆ لەناوبردنى ئەنگرەمينوى خراپەكار

و رێزدارى دەزانم ئاهورامەزداى داناو زانا، خوێنين، وهەموو درۆزنەكان دەجەنگم. مەزن
و مرۆڤێكى پاكدينو گشت و ئەو هەسارە پرشنگدارە)هەسارەى تيشتەر(ئەمشاسپەندەكان

 و خاس)سپەنتامينو(.و هەموو ئافەريدەكانى بيرى پيرۆزِراستكردار

 و دەبن.و هەنتن دەخوازم بۆ هەموو ئەو ئافەريدە خاسانەى بوونوو پێشكەسەركەوتن

و و كيژان( بە پايە بەرزو پارێزەرى الوانو بەرەكەت)ئيزەدى بەخشينى سەروەت Ashi ئاشى
و خراپەكاران لەناو دەبێت و خراپەەزانم كە چارەسازەو سەركەوتن دەبەخشێو مەزن دشكۆمەند

وكەيف وەش دەكەين بۆئەوەى كە خاسترين پاداشمان وەدەست بكەوێت. ستايشت دەكەين
و پشتيوانى ئافەريدەى و خێزانەو بەرەكەت ببەخشن بەم خاوو تەبايىئەمشاسپەندەكان تا ئاسايش

 وبەرن.و بيرى خراپە لەناخاس بن

 و ستايشتى دەكەم كە خێرخوازى هەموو ئافەريدەكانە.ئەى ِراستى، ئەز، ئاهورامەزدا دەپەرستم

و تواناى خۆت فەرمانِرەوايى گشت ئافەريدە خاسەكان ئەى مەزدا ئاهورا، با بەويستو ئيرادە
 كەيت.بيت، پلەوپايە بە مرۆڤى خاس بدەيت، وهێزو توانا لەناپاكان وەربگريتەوەو ريسوايان ب

و ئاينى ئاهورايى كە ئەز كە زەردەشتم، تێدەكۆشم كە هەموو خەڵک بخەمەسەر رێى راست
و ِرەوانمان و رەفتاربكەن. تا ئەو شوێنەى كە سرووشتو كرداربەگوێرەى ئەم ئاينە بيربكەنەوە

و لەتەك )ئاشا( و بگەينە كاخى نەمرى)بەهەشت(و لەخاسترين جێگەدا بژينپاكو بێگەرد بێت
 ا يەكبين(.د

  

 ــ پێنج نيايش )نوێژ(5

 و ئافەرينە.نيايش لەزمانى پەهلەويدا ماناى نزاو دوعا

 ئێستا پتر ماناى نوێژ دەگەيەنێت. پێنج نيايش لەئاوێستاى چكۆلەبەرچاو دەكەوێت كە بريتين لە:



 ـــ نيايشى خۆر: زۆربەى زۆرى ئەم نيايشە لە)خورشيديشت( وەرگيراوە. ئەم نيايشە هەموو 
 رۆژێك سآ جار دەخوێنرێتەوە)بەيانى، نيوەڕۆ، عەسر(

 ــ نيايشى مهر)ميترا( 

فرە لەم نيايشە لە)مهريشت( وەرگيراوە، ئەميش رۆژى سێجار)بەيانى، نيوەڕۆ، عەسر(، پاش 
 نيايشى خۆر دەخوێنرێتەوە.

 نيايشى مانگ:

ەم جار كە مانگى سێجار دەخوێنرێتەوە. سەرەتا كاتێك كە مانگ كەوانەيە)هالل(، دوه
 مانگ)چواردەيە( سێهەم جاريش كاتێكە كە دوبارە بەرەو كزى دەروات.

 ــ نيايشى ئەردەويسور ئەناهيد:

سەرچاوەى معنوى هەموو ئاوەكانى جيهانە، ئەم نيايشە لەبەندەكانى سەرەتاى)ئابان يەشت( 
ێك و لەرۆژى دەهەمى هەموو مانگو روبارەكانوەرگيراوە. ئەم نزايە لەگوێ چەمەكان

 دەخوێنرێتەوە.

 ــ نيايشى ئاگرى پيرۆز )بەهرام + وەهرام(:

وادەدا بەهۆى موبدەكانەوە لەنێو ئاتەشگاكاندا دەخوێنرێتەوە. زۆربەى زۆرى ئەم لەهەر پێنج
 وەرگيراوە. 62 نيايشە لەيەسنا هات

  

 و رۆژ:ــ پێنج كاتى شەو6

 و رۆژ بە پێنج كات دابەشكراوە:لەئاينى زەردەشتيدا، شەو

هاوەنگاە )بەرەبەيان(، رەپيتوينگاە )نيوِرۆ(، ئەزيرينگاە )لەسآ كاتژمێر پاش نيوِرۆوە دەست 
وتريمگاە و بەرچاو دەكەوێت(، ئەويسرپێدەكات تاوەكو هەسارە لەئاسماندا هەلێدێت

 تاوەكو نيوەشەو(،)لەدەركەوتنى يەکەمين هەسارە لەئاسماندا 

 ئەشهينگاە)لەنيوەشەوەوە تاوەكو هەسارە بەرچاو ناكەوێت(

و ورۆژ بەچواركات دابەشدەكرێتشايانى باسە، لەبەر ئەوەى لەزستاناندا رۆژ كورتە، شەو
 رەپيتوينگاە الدەبرێت. بۆ هەريەك لەم کاتێنە نزاو نوێژێكى تايبەتى هەيە.



  

 چكۆلە(: ( رۆژەى30و سى)( رۆژەى مەزن30( رۆژە)سى)30ــ دوو سى)7

ێوى يەكێك لەئەمشاسپەندەكان يا ئيزەدەكان ناو مانگ بەن ى ِروێژەىلەئاينى زەردەشتيدا، هەرس
و ياريدەدەرەكانيان ( رۆژەى چكۆلە تەنيا ناوى ئەمشاسپەندەكان، ئيزەدەكان30نراوە. سى)

( رۆژەى مەزن، جگە لەناوبردينان، سيفاتى تايبەتى يان بۆ دانراوە. 30براوە، بەآلم لەسى)
ە مانگەى پاش مردنى كەسێك و دوانز( شەش مانگە30نزاكان زێتر لەرۆژى سيهەمى)

 دەخوێنرێتەوە. كەوايە ئەم نزايانە بۆ رۆحى مردووەكانن.

 ــ ئافەرينگان:8

و بيرەوەرييەكانى ديكە زنجيرەيەكە لەنوێژى زەردەشتييەكان كە هەموو ساڵێك بەبۆنەى جەژن
 دەخوێنرێتەوە. گرنگترين ئافەرنيگان بريتين لەئافەرينگانى دهمان، ئافەرينگانى گاتا،

 ، ئافەرينگانى رپيتوين.61ئافەرينگانى گهنبار

و نزا بۆ زيندووەكانە. و دوعاوئافەرينە بۆ گيانى مردوانو ساڵو ئافەرينگان بە ماناى درود
 8تا  2بەندى  60و لەيەسناى و پاكانەئافەرينگان دهمان بە ماناى دوعاو نزاى چاکان

و سەرى ساڵی كۆچى دوايى كەسێك (30و سيهەم )و دەهەموەرگيراوە، ولەرۆژانى چوارهەم
وە. ئافەرينگانى گاتا، نوێژێكە كە لەو پێنج رۆژەى پێى دەبێژن)خمسە مسترقە( وبۆ دەخوێنرێتە

كەيف وەشى فرەوەهرى رۆحى مردوەكان دەخوێنرێتەوە. ئافەرينگانى گهنبار نوێژێكە كە 
واتەيەكى ديكە لەرۆژانى يانزە تا لەهەر پێنج رۆژى شەش جەژنەكانى ساڵدا دەخوێنرێتەوە، بە

و شەشەم تا و رۆژانى بيستو رۆژانى يانزە تا پانزەى مانگى پوشپەرِ ن( پانزەى مانگى )گوآل
و رۆژانى و شەشەم تا سێهەمى مانگى ِرەزبەرو رۆژانى بيستسێهەمى مانگى خەرمانان

و پێنجى تا سێسەدو شەست و رۆژانى سآ سەدو شەستشانزەهەم تا بيستەمين رۆژى بەفرانبار
و بۆ كەيف وەشى بن، نوێژێكە تايبەت بە هاوينە گەورەيەكۆتايى ساڵ. ئافەرينگانى رەپيتو

 رەپيتوين )فريشتەى هاوين( دەخوێنرآ.

  

 بیزانین. ،یستانەی ئاینى زەردەشتىێوبا بڕێ لەو زانیارییە پ

 و هۆى ِرووكردنە ِرووناكى الى زەردەشتييەكانــ ئاگر1

و دەژيان كە فرە ساردئارييەكان، پێش ئەوەى بەرەو ئەم دەڤەرە كۆچ بكەن، لەشوێنێكدا 
و ، ئەو شوێنە، لەساڵدا دە مانگى سارد(ەنديداد)ڤ سەهۆلێبەندان بووە )بەگوێرەی نووسينەكانى

و سەهۆلێبەندان بووەو بە تەنيا دوو مانگى هەوا مامناوەندى بووە(. لەبەر ئەوە، سرِ 

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#61?


و ئاگر، بەاليانەوە گەلـآ سوودمەند بووەو رێزێكى تايبەتييان بۆ داناوە، چونكو بآ خۆر وتيرۆژ
وايان و سِرەداو سەخت بووە، بە ِراديەك لەو ژينگە ساردئەم تيرۆژە ئاگرە، ژيانيان فرە چەتون

و و ِرووناك بێت كە هەميشە تيرۆژى خۆركردەوە كە بەهەشت دەبێ شوێنێكى گەرموگورِ دەبير
و تاريك بێت. و سرِ گرى تێدابێت. بە پێچەوانەوە، دۆزەخيان بە شوێنێك دەزانى كە ساردئا

يەكان هەروەكو بنەماكانى ايكەوايە، دەتوانين بێژين، هەر لەرۆژگارانى دێرينەوە، ئاگر الى ئاري
پيرۆز ژمێراوە، وبە يەكێك لە دروستكراوەكانى بە وديكەى سرووشت )ئاو، با، خاك( پاك

و مەزنايەتى ئەو دانراوە. لەبەر ئەمەيە كە بەِرێزەوە و بەدياردەى گەورەيىەزدائاهورام
و تەماشاى ئاگر كراوەو هەميشە لەشوێنى پەرستگاكانيان، ئاگريان كردۆتەوەو بڕی دار

و بەرامەى و سەندەل( بۆئەوەى بۆندگژوگياى بۆنخۆشيان تێکەڵ كردووە )وەك دارى عو
بآلوبكاتەوە. كەوايە، هەروەكوو گوتمان، هەر لەرۆژگارانى  خۆش لەنێو ئاتەشكەدەكانيان

دێرينەوە ئاگر الى مرۆڤ بايەخێكى تايبەتى هەبووە، هەر ئەم بايەخە بۆتە هۆى ئەوەى كە 
ئاگر ببێتە نيشانەى ئاينى زەردەشت. دەتوانين بێژين هۆيەكى ديكەش كە زەردەشت ئاگرى 

ە فەلسەفەى ئاينى زەردەشت، فەلسەفەيەكى هەلێبژاردووە بە نيشانەى ئاينەكەى ئەوەيە ك
و سوودى لەژينگەوە وەرگرتووە بۆ و هەموو شتێكى لەسروشت وەرگرتووەسروشتييە

سەلماندنى باوەِرەكەى. ئاگرى بەسەرچاوەى هەموو ژيان داناوە. لەم بارەوە، دكتور 
ديكەوە، ئاگر )... لەِروانگەيەكى دەبێژێ: ،55شتى(ل ــ توحيدى لەكتێبى )دين پايەزرحسين

وادەگەيەنێت كە هەر و رووناكە، ئەمەلەئاينى زەردەشتيدا پيرۆزە چونكو، ئاگر گەرم
و و ِرووناكى ِرابگرێتزەردشتييەك پێويستە لەسەرى هەروەكو ئاگر ژينگەى خۆى بە گەرمى

 وو دڵتەنگى ملمالنێى بكات. كلێپەى ئاگر هەميشە بەرەو سەرەوە دەچێتهەميشە لەتەك تاريكى
وزەيەكى ديكە بەرەو هەرگيز بەرەوخوار دانانەوێت، تەنانەت ئەگەر بەهۆى )با( ياخود هەر

خوار بكشێت، دوبارە هەلێدەستێتەوەو بەرەو سەرەوە دەكشآ. ئەمە ئەوەمان پێدەبێژێت كە هەر 
و هەرگيز سەردانەوێنآ. ئاگر هۆكارێكە بۆ و سەرفراز بآزەردەشتييەك دەبێ سەربەرز

ەموو بوونێكى زيانبەخش، وپاككەرەوەى ژينگەيە، ئەمەش نيشانەى ئەوەيە كە لەناوبردنى ه
و چەپەڵی بێتە نێو ژيانيان. لەپريسكى و پيسىزەردەشتييەكان نابێت هەرگيز رێگە بدەن خراپە

ئاگر، دەتوانرێت ئاگرێكى گەورە بكرێتەوە، ئەمەش نيشانەى ئەوەيە كە بيرێكى پاكو ِرووناكى 
و بآلوبێتەوە. دەبێ هەموو زەردەشتييەك وەك ئەو پريسكى ئاگرە ە بكاتبچوك دەتوانێت گەش

و بيرە خاسەكانى بآلوبكاتەوەو گەشەى پێبدات. ئاگر، هۆكارێكە بۆ ئاسانكردنى ژيان، بێت
و ژيانى ئەمەش ئەوە دەگەيەنێت كە زەردەشتييەكان دەبێ وەك ئاگر سوود بەخش بن بۆ کۆمەڵگا

 و تەبايى بكەن.(و ئاسايشاشتىو پِر لەئئادەميزاد ئاسان

الى ئارييەكان نەبووە، بەڵکو  تەنيا لێرەدا، پێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكەين كە، پيرۆزى ئاگر
ـ زەرد زۆر هەر لەمێژەوە و لەهەر پێنج قاِرەكە( ئاگريان و سوورلە ميللەتانى جيهان )ِرەش، سپى

، پەرستشگايەكيان Alba Longa رىوێنە: ِرۆمەكان لەشابە بنەمايەكى پيرۆز داناوە. بۆ
كە ئاگرێكى تێدابووەو هەميشە داگيرسابوە. هەروەها لە  FederaLAltar هەبووە بەناوى

بەسەر گردێكەوە بووە  Vesta وستابەناوىگەورە شارى رۆمدا جآنزرگەيەكى



كە بريتى بووە لەجآ نزرگەى خواى ئاگر كە يەكێك لەگەورەترين  PaLatina HiLLبەناوى
نى ئەوکاتە بووەو تيايدا ئاگرى پيرۆز هەميشە رۆشەن بووەو رۆميەكان ئەم ئاگرەيان بە خواكا

بووە كە كلێپەى ئەو ئاگرە پيرۆزە نيشانەى بوونى نوێو باوەِريانيشانەى سەربەستى ِرۆم دەزانى
ووآلتەكەيانە. يۆنانييەكان لەشارى ئۆلەمپيادا جآ نزرگەيەكيان هەبووە و بوونىخواو سەربەستى

كە ئاگرێكى پيرۆزى تێدابووە هەميشە كلێپەى دەهات، هەروەها  ALterof Pan بەناوى
جآنزرگەيەكى ديكەيان هەبووە كە لەوێشِرا ئاگرێكى هەميشە رۆشەن  DoLos لەشارى
 هەبووە.

بووە، هەميشە چرايەكيان دادەگيرسان.  Thor ناوى كە ژەرمەنەكان بەرامبەر خواكەيان
، Perkin و پروسييەكان بۆ خواكەيان Perun ئيساڵوەكان، بۆ رێزگرتن لەخواى خۆيان

، ئاگرێكى WiLna ويلناو هەميشە رۆشەن بووە. ليتوانييەكان لەشارىئاگرى پيرۆزيان هەبووە
ووە. لەشارى كە ئەميش هەميشە رۆشەن ب Zinoozپيرۆزيان هەبووە كە پێيان گوتووە

و ئاگرى پيرۆزى رۆزيان داناوەيلەئێرلەندەدا جآنزرگەيەك بووە كە بە پ Kildare كيلدار
 تێدابووە كە هەميشە داگيرساوە.

لەنێو )بنى ئيسرائيل(دا، ئاگرى پيرۆز هەميشە لەشوێنى قوربانييەكانياندا داگيرسابوو. هۆزى 
ى تايبەتيان لەئاگر دەنا، هەروەها لەپێست سوورەكانى ئەمريكادا رێز Iroquoi ئيروكواى

وياليەتى ميسى سپى دا هۆزێكى گەورە لە پێست سوورەكانى ئەمريكا هەبوو كە ناويان لە
 نيان بووە.كابووە كە ئەمانيش ئاگرى پيرۆزيان لەنێو پەرستشگا Natchiz ناشيز

. لەنێو فەلەو ئێستاش لەنێو بڕی لە ميللەتانى جيهاندا، هەن كە ِرێزى تايبەتى لەئاگر دەگرن
 و ِرووناكى دەگيرى.موسلێمانەكانيشدا، كەموزۆر رێز لەئاگر

و و بێگانە، نەريتى ِرووكردنە ئاگر الى زەردەشتييەكانمەخابن، بڕی لەنووسەرانى ئيسالمى
بە پيرۆز دانانيان كردۆتە تۆمەتێك كە گوێيا زەردەشتييەكان باوەِريان بە خوايەكى تاكوتەنيا 

رپەرستن. دەبێ بێژين ئەم جۆرە تۆمەتە يا لەِروى ِركوكينەوەيە، ياخود بەهۆى نييە، بەڵکو ئاگ
 و بنچينەكانى ئەم ئاينە پيرۆزەيە.و تێنەگەيشتنى ئوسوألو نەبوونى زانيارى راستەقينەنەزانين

  

 جۆرەكانى ئاگر

، كە لەپاشاندا Atrash يا ئاترەش Atar ووشەى ئاگر، لەسەردەمى پێشنيدا پێى دەبێژرێ ئاتەر
و بە كوردى  Atakhsh وئاتەخش Atur و بەزمانى پەهلەوى ئاتوربوو بە ئازەر يا ئاتەش

 پێى دەبێژين: ئاگر، ئاور، ئاتەر، ئايەر.



و ساڵو بۆ هەريەكەيان بەجيا باسى پێنج جۆر ئاگر كراوە كە درود 11بەندى  17لەيەسناى 
 نێردراوە. ئەم پێنج جۆر ئاگرە بريتين لە:

 Berezi Saveng             ــ ئاگرى بەرزى سەوەنگ1

 Vohu Faryan                    ــ ئاگرى ڤۆهوفريان2

                                          Orvazesht                  ــ ئاگرى ئوروازەشت3

 Vazesht                     وازەزشتــ ئاگرى4

 Spinesht                   ــ ئاگرى سپى نەشت5

  

لەراژەى پەهلەوى دا، هەريەك لەم پێنج جۆر ئاگرە، ماناى تايبەتى خۆيان هەيە: ئاگرى 
و و لەئاتەشكە دەكان)بەرزى سەوەنگ(، بەماناى سوودبەخشى مەزنە، كە لەسەر ِروى زەويدايە

كورەى وەجاغى ماآلندا چاودێرى لێدەكرێت. ئێستا ئەم جۆرە ئاگرە بە ئاگرى )بەهرام( 
 بەناوبانگە.

و زيندەواراندايە، ياخود بێژين ئەم و دەرونى مرۆڤرى )ڤۆهوفريان(، ئاگرێكە كە لەهەناوئاگ
 ئاگرە بريتيە لەگەرمايى غەريزى كە مايەى ِراگرتنى ژيانە.

و و تەرِ و مايەى نەشونماو درەختەكاندايەئاگرى )ئوروازەشت(، ئاگرێكە لەنێو دەرونى گژوگيا
 تازەييانە.

و دەبێتە و بروسكەدايەتيە لەو ئاگرەى كە لەهەموو گريدەكانى هەورئاگرى )وازەشت(، بري
و پاش ئەوە باران ووشكەسێڵی )چونكو لەكاتى هەورەبروسكە پەيدادەبێهۆى لەنێوبردنى

 دەبێرێت.(

و و ئاگرێكى معنوىئاگرى سپى نەشت، ئەو ئاگرەيە كە لەبارەگاى ئاهورامەزدا رۆشەنە
 دەرونييە.

رە بريتين لەئاگرى معنوى كە خوا لەدڵو دەرونى ئافەريدەكانى خۆى بەشێوەى ئەم پێنج جۆرە ئاگ
 كاتى يا )ئەمانەت( دايناون.



و جگە لەم پێنج جۆر ئاگرە، ئاگرێكى ديكەش هەيە كە بريتيە لەئاگرى ئاسايى كە بەهۆى دار
انێت بەهۆى و هيچى ديكە، وە دەتوو فيزيايى هەيەسوتەمەنييەوە دەسوتێت كە تەنيا اليەنى مادى

 و نەمرى ئاهورايى.ئەو ِرووناكييەى كە لێوەى پەيدادەبێ، بمانگەيەنێتە ِرووناكى هەميشەيى

  

 و بەناوبانگترین ئاتەشكەدەكانگرنگترین

وزۆر لەمێژەوە، لەم ناوچەيەدا، لەهەر شوێنێك کۆمەڵێك خەڵکى لەسەردەمى رابوردوودا
و لێبوبێت لەو شوێنەدا ئاتەشكەدەيان دروستكردووە. ئەم ئاتەشكەدانە، جگە لەوەى جێى نزرگە

و پاِرانەوە لەبارەگاى خوا بووە، سوديان بۆ جآبەجآ كردنى بڕی ئيشوكارى ديكەش دوعا
 ەك جێگەى كۆبونەوەى خەڵک بۆ چارەسەركردنى كێشەكانيان.لێوەرگرتووە، و

 لەسەردەمى ساسانييەكاندا سآ ئاتەشكەدەى گەورەو گرنگ هەبووە:

ورمێ )نيزيك ــ ئاتەشكەدەى ئازەرگوشەسب، ئەم ئاتەشكەدەيە لەشارى )شيز( نيزيك بە1
و ت بە شاكانبەشارى تيكاب لەهەوشارى رۆژهەآلتىكوردستان(بووە. ئەم ئاتەشكەدەيە تايبە

و ئەفسەرەكانى، پێش و فەرماندەو گرنگترينيان بووە. )شا(سەردارانى سوپاى ساسانييەكان بووە
و داوايان لەئاهورامەزدا دەكرد كە ئەوەى بەرەو گۆِرەپانى شەِر وەرێكەون، دەچونە ئەوآ

و سەركەوتويان بكات لەشەِردا. پاش سەركەوتن دووبارە دەچونەوە ئەوێرا بۆ سوپاس
ستايشكردن. بەگوێرەى داستانەكانى زەرەشتيەكان، لەو ئاتەشكەيەدا، كتێبخانەيەكى يەكجار 

و (Shiziganگەورەى تێدابووە كە پێيان گووتووە )گەنجى شابيگان( ياخود )گەنجى شيزيگان
 ئەسكەندرى مەقدونى هەموى لەناوبرد.

 ـ ئاتەشكەدەى ئازەربەرزين مهر:2

و پيشەسازان بووە. گوێيە ئەم ، وتايبەت بە چينى كرێكارانلەشارى ريوندى خۆراسان بووە
 ئاگرە هەر ئەو ئاگرە بووە كە زەردەشت لەنێو دەستيا ِرايگرتبوو بآ ئەوەى دەستى بسوتێت.

ـ ئاتەشكەدەى ئازەرفەرەنبوغ، لەشارى )كاريان(ى ناوچەى فارس بووەو تايبەت بە پياوە 3
 و موبدەكان بووە.ئاينييەكان

 دەربارەى چينى پياوە ئاينييەكان دەبێژێ: 401لەكتێبى )ايران باستان( ل  حسن پيرنيا

 ))ئاتەشكەدەكان لەسەردەمى ساسانييەكاندا بەم شێوەيە بوون:



ـ هەر خێزانێك بۆخۆى ئاگردانێكى تايبەتييان هەبووە، گەورەى خێزان دەبوايە چاودێرى 1
 لەئاگرەكە بكات كە نەكوژێتەوە.

و هەميشە دوو )مۆغ( دادەنرا كى هەبووە كە پێى دەبێژرێ )ئازەران(ـ هەموو گوندێك ئاگرێ2
 بۆ چاودێرى كردنى.

و چەند مۆغێكيان بۆ ـ هەر دەڤەرێك ئاگرێكى بۆخۆى هەبووە كە پێى دەبێژرێ )بەهرام( 3
 دادەنا بۆ چاودێرى كردنى.

ە كە جێى ِرێز ـ لەسەروو هەموو ئەمانە، سآ ئاتەشكەدەى گەورە لەسەر زەمينى ئێراندا هەبوو4
 بووەو پيرۆزييەكى تايبەتييان هەبووە.

و تايبەت بوو بۆ پياوە ئاينييەكان، يەکەميان ئازەرفەرەنبوغ كە لەكاريان )ناوچەى فارس بووە(
دوهەميان ئازەرگوشەسب بووە كە لە)شيز( )ئازەربايجانى رۆژئاوا( ـ كوردستان ــ بووەو 

رەكان بووە. پاتشاكان پاش ئەوەى دەبوونە پاتشا لەهەر و فەرماندەو ئەفسەتايبەت بووە بۆ پادشا
شوێنێك بونايە بە پآ دەچوونە ئەوێرا. سێهەم ئازەربەرزين مهر لە)ريوند(ى خۆراسان كە تايبەت 

 و پيشەسازان.((بووە بە چينى كرێكار

  

 قیبلەى زەردەشتیەكان:

نى خۆيان داناوە كە لەكاتى هەريەك لەپەيامبەرە گەورەكان، شوێنێكى دياريكراويان بۆ پەيڕەوا
ونيازى خۆيانيانى لەتەكا ِراوێژبكەن، بەو شوێنە و ِرازپەرستنى ئافەريدەگاردا ِرووى تێبكەن

دەبێژرێ )قيبلە(. قيبلەى موسولمانات )ماڵی خوا( واتە كەعبەيە كە دەكەوێتە نێو شارى )مەككە( 
ا ئۆرشەليمە، وفەلەكانيش لەعەرەبستانى سعوودى، قيبلەى جولەكەكان بيت المقدس قدس ي

 و هەيكەلى مەسيح ياخود حەزرەتى مەريەم.وێنەو نيايش دا ِروودەكەنە خاچ يالەكاتى نوێژ

و و ِرووناكييەك بەهەر شێوەيەك بێت، بلێێسەبەآلم قيبلەى زەردەشتيەكان، بريتييە لەهەموو نور
شتێكى ِرۆشەن بێـت.  و هەرچىنورى ئاگر بێت ياخود مۆمێكى داگيرساو يا ِرووناكى خۆر

 و يا اليەكى دياريكراوى بۆ دانەنراوەجێگەيەكى تايبەتى

 لە )ئۆردى بەهەشت يەشت( هاتووە دەبێژێ:

و ستايشى و پەرستن))ئاهورامەزدا فەرموى: ئەى زەردەشت ئەسپەنتمان، لەكاتى نوێژكردن
مندا، ئەگەر ِرووناكييە خروسكيە گەورەكان ديارنەبون كە ِرويان تێبكەيت، ئەوا بەرەو ِرووى 

 ئاگر بوێستە كە ئوردى بەهەشت پاسەوانييەتى.((



و دا بەرەو ِرووى روناكى ئاگر دەوێستنلەهەفتن يەشت دا هاتووە كە زەردەشتيەكان لەكاتێك
 نوێژدەكەن، ئەم ئايەتانە دەخوێننەوە:

و پەرستنى و داناو بێهاوتا، ئێمە بەرامبەر ئەم قيبلەيە خەريكى نوێژكردن))ئەى خواى داهێنەر
و دەبێژين كە قەرزارى هەموو ئەو بەخشەندەييانەى تۆين كە و سوپاسى خۆمان دەردەبِرينتۆين

 و كردارى خاسەوە داواكارى گەيشتنە التين.((وتەوين، وبەهۆى بيرپێت بەخشيو

ويستى تۆ وو بێهاوتا، لەبەرئەوەى كەوا هەردوو جيهان بە ئارەزووو دانا))ئەى خواى داهێنەر
و هەرچى خۆشى هەيە بۆ ئێمەت رەخساندووە، كەواتە ئەى و تۆ دروستكەريانىهاتۆتە ئارا

و ستايشتت و باوەِرم بەوەيە كەوا تۆ وەديهێنەرى گشت ئەمانەيتمئاهورامەزدا گوێِرايەڵی تۆ
 و سوپاسگوزارى تۆ دەزانم.((و خۆم بە قەرزارو نوێژت بۆ دەكەمدەكەم

و بەخشندەى گشت شتێك، كە لەبەرچاوى ِرواڵەت بين دا و بێهاوتاو دانا))ئەى خواى داهێنەر
و ِروناكى دروستكەرى تۆى وێستاوين، بەنورناديارى، ئەم ئاگرەى )روناكييە( كەوابەرامبەرى

و بەهۆى ئەم روناكييەوە كە گرديلەيەكە لەرووناكييەكانى و بە قيبلەى خۆمانى دادەنێيندەزانين
و داناى بێهاوتا، تۆ، دەمانەوێت خۆمان بگەيەنينە روناكى راستەقينەى تۆ، ئەى خواى داهێنەر

 با بەويژدانى پاك بگەينە خزمەتت.((

و... هتد و ئاگرو زەوىو مانگپێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكەين كە زەردەشت هەميشە خۆر لێرەدا
و داناى داناوە. جا، دەبێ بێژين، كەسێك ئاوا بە ئاشكراو بە دروستكراوى خواى گەورەو توانا

و دروست بيسەلمێنى كەوا ئاگر يەكێكە لەو بنەمايانەى و بەڵگەى راستبە شێوەيەكى زانستى
ا دروستى كردووە بۆئەوەى مرۆڤ سوودى لێوەربگرێت، چلۆن دێت ئەم بنەمايە كە خو

 و نايپەرستێت.و داهێنەرەكەى )كە دەزانێت كێيە( واز لێدەهێنآدەپەرستێت

سەرچاوەى هەموو روناكييەك ئاگرە، وئەگەر ئاگر نەبێت هەرگيز ئەو ِروناكيانە نايەنە كايە، 
و و لەناوەِرۆكدا ئاگرە.وشەى )نور( كە ئارەبييەييەچونكو هەموو نورێك لەِروكەشا ِروناك

بەماناى رووناكيە، لەووشەى )نار(ەوە هاتووە كە ماناى ئاگرە، بۆيە زەردەشتييەكان، ئاگر بە 
و هەميشە لەپەرستشگاكانياندا ئاگر هەيە، لەبەرئەوەى سەرچاوەى ناوەرۆكى روناكى دادەنێين

 هەموو ِروناكييەكە.

يشتگەرى ئاهورامەزدا، لەبەرامبەر ِروناكى بلێسەى ئاگر، خۆر، چرا، مۆم، لەكاتێكدا، كە ستا
و خەريكى نيايشى ئاهورامەزدايە، هەر و هەر روناكييەكى ديكە، ِرادەوێستآو هەسارەمانگ

ئەوكاتە خۆى دەزانێت كە ئاهورامەزدا هيچ پێويستييەكى بەو نوێژە نييە، بەڵکو ئەمە خودى 
يستى بەم ستايشتكردنەى ئاهورامەزدا هەيە، بۆئەوەى بەم هۆيەوە دڵو ئەو كەسە خۆيەتى كە پێو

و بەرەو الى و هەناوى خۆى پاكوشادمان بكات، وهێزى ئەوەى پێبدات كە باڵەفرآ بكادەرون
 و دڵو دەرونى خۆى بەروِوناهى ئاهورايى رۆشەن بكات.روناكى ئاهورايى بفرێت



دەگى ئاهورامەزدا دەكات، ئەمە بۆ دڵخۆشكردنى ئەگەركو زەدەشت لەگاتاكاندا سوپاسى بەخشەن
خۆيەتى نە چاوەروانكردنى پاداشت لەئاهورامەزدا، وە بۆ ئەوەش نييە كە سوود لەو بەخششە 
دەبێت، چونكو بەخششەكانى ئاهورامەزدا بآ هيچ چاوەِروانييەك، بۆ هەموانە. كەوايە ئەو 

و روناهى ئاهورايى بەجێى دەهێنآ، نە ستايشەى كە زەردەشت لەگاتاكاندا بەرامبەر بەرووناكى
و نەبۆ وەرگرتنى پاداشتە، زەردەشت لەِروى ئەوينێكى پاكو دۆستانەوە و لەرزەوەيەلەِروى ترس

و ستايشتكردنى و ستايشتى ئاهورامەزدا بەجآ دەهێنآ، بەم شێوەيە بو كە زەردەشت نوێژنوێژدەكا
ەكى دەرونييە. هەروەها، ئەگەركو بە كارێكى معنوى داناوە. نوێژ الى زەردەشت شێوەي

و نيازكردنى لەتەك و ِرازو ستايشتو لەكاتى نوێژزەردەشتيەكان ئاگر بە قيبلەى خۆيان دەزانن
ئاهورامەزداوە ِروو دەكەنە هەر ِرووناكييەك، تەنيا بۆ ئەو مەبەستەيە كە زێتر خۆيان 

سەرچاوەى گشت و لەئاهورامەزدا نيزيك بكەنەوە كە دروستكەرى هەموو جيهانە
 واتە )نور االنوێر(ە.روناهيەكانە

و دياريكراوى نييە. لەهەموو و خانويەكى تايبەتىبەالى زەردەشتيەكانەوە، ئاهورامەزدا، جێگە
 و چاودێرە.شوێنێكدا هەيە

هەر خواپەرستێك، يا هەركەسێك كە باوەِرى بە ئاينێكى تايبەتى هەبێت، لەهەر نەتەوەيك بێت، 
ِرەش بێت يا سپى، زەرد بێت ياسوور ِرەنگ، بەپێويستىدەزانێت كە لەشوێنێكى خەلێوەتو چۆلێدا، 

و دەوروبەرى، ماوەيەك لەتەك خواى خۆيدا و كێشمەى ژيانو گێرمەدوور لەگشت دەردەسەرى
و سوپاسى ئەو شتانەى كە پێى داوە بكات، هەرچەندە خوا لەهەموو و نيازبێتيكى رازخەر

و گوێى لەدەنگمانە، ئێمەش پتر و ئاگادارى هەڵسوكەوتمانەو گشت كاتێكدا ئامادەيەشوێنێك
لەشوێنى بێدەنگو خەلێوەتا لەنێو قواڵيى دەرونماندا هەست بە بوونى دەكەين، بەآلم خاستروايە 

و جواندا ئەنجام بدرێت. بۆيە پەيڕەوانى هەر و خۆشێوڕەسمە لەشوێنێكى خەلێوەتكە ئەم ڕ
و ئاينزايەك جێگەيەكى تايبەتى يان بۆ خۆيان هەلێبژاردووە كە تيايدا لەتەك ئەوينى خۆيان ئاين

و موسلمانەكان مزگەوتيان رازونياز بكەن. هەروەك چلۆن جولەكەكان كەنێسە، فەلەكان كليسا
 وە، زەردەشتيەكانيش ئاتەشكەدە يا )هورمزگان( يان هەلێبژاردووە.هەلێبژاردو

، 17شت( لە الپەِرە درآئين زردە ئوشيدەرى لەكتێبى )نور، آتش، آتشكدە رموبد دكتور جهانگي
 لەم بارەيەوە دەبێژێ:

))زەردەشتيەكان، بۆ پەرستنى خوا، جێگايەكيان بەناوى )دەرمهر( يا )ئاتەشكەدە( يا )ئادريان( 
ە، كوردەكان لەمێژەوە )هورمزگان(يان هەبووە. لەوانەيەوشەى )ماڵی خوا( واتە )بيت هللا(، هەي

 هەر لەموشە كوردييەى )هورمزگان( كە دەبێتە ماڵی هورمز يا خوا وەرگيرابێت.

لێرەدا شايانى باسە بێژين كە هەريەكآ لەو ئاتەشكەدانە )دەرمهر(، جگە لەوەى كە جآ نزرگەى 
لەبوارەكانى  ،ا نيايشى خوايان دەكرد. بريتيش بون لەکۆمەڵگەيەك كە تيايداو تيايدخەڵک بون

و نەخشى تايبەتييان و ِرۆألو فێركردنكۆمەآليەتى، ئاينى، فەرهەنگى، داوەرى، پەروەردە



و دارايى دەوڵەتيان تێدا دادەنا، و زێوەرو زێرهەبووە، وەزۆر جاريش خەزێنەى دەوڵەتى
و تيايدا هەمە جۆرە كـآ و خۆشى بووە وەك جەژنى نەورۆزدنى جێژنهەروەها شوێنى بەرپاكر

 و...بەركـآ يەكيان ئەنجام دەدا وەك ئەسپ سوارى

و ناپاكييە، زەردەشتيەكان لەكاتێكدا كە بۆ و لەناوبەرى پيسىلەبەرئەوەى ئاگر دياردەى پاكى
و و پيسى لەشناپاكىو ستايشتى ئاهورامەزدا بەرامبەرى رادەوێستن، هەوڵدەدەن گشت نوێژ

و بێخەوش، و هەروەك ئەو ئاگرە پيرۆزە بە لەشێكى پاكو رۆحێكى خاوێندەرونيان خاوێن بكەن
 بۆ پەرستنى خواى گەورە ئامادەبن.

ويژدانى خۆمان زەردەشتييەكان لەو باوەِرەدان كە: كاتێك دەروانينە روناكييەك، پێويستە
و ميهرەبان، لەِرووناكى تەواوسەنگى خواى گەورە ئاراستەى رووناكى معنوى بكەين كە بريتيە

و ياخود بە مانايەكى ديكە پێويستە ئەم دوو ِرووناكييە بكەينە يەك بۆئەوەى بگەينە ِراستترين
بەرزترين رووناكى، ئەم دوو رووناكيەى كە پێويستە يەكيان بخەين بريتين لەرووناكى معنوى 

و دەبينين. رووناكى معنوى هەموو هەستى پێدەكەينخۆمان لەتەك ئەو رووناكييە مادييەى كەوا 
و گوفتارى خاس، ياخود وكردارمرۆڤێك بريتيە لەخاوێن كردنى بوونى خۆى بە رووناكى بير

و تيشكى خۆشەويستى راستەقينە، ئەم و رووناكىو بيرو ئەقلويژدانبێژين بريتيە لەرووناكى
ين بەچاو ببينين، بەمانايەكى ديكە ئەو كەسەى رووناكى معنوييە هەستى پێدەكەين بەآلم ناتوان

و خەسڵەتانەيە دەتوانێت بەهۆى كردارييەوە هەست بەم كەوا خاوەنى ئەم جۆرە سيفەت
و ويژدانى پاكت، بۆ نمونە كەسێك كە خاوەنىێينبِرووناكييانە بكات، بەآلم ناتوانێت بەچاو بي

ويژدانە پاكو رووناكە وانێت بەچاو ئەمرووناك بێت، هەميشە هەستى پێدەكات بەآلم هەرگيز نات
و پاك كردار هەميشە حەز بەوە دەكا كە لەرووناكيدا بێت، ودڵتەنگ دەبێ ببينێت. مرۆڤى دڵپاك

بەتاريكى، بۆيە لەكاتى تاريكيدا هەميشە هەوأل دەدا زێتر بە ئامرازى جۆراوجۆر ئەو شوێنە 
اوخراپان هەميشە ياخود زۆربەى زۆرى و پيرۆشەن بكاتەوە. بە پێچەوانەى ئەمەوە، بەدكاران

كات كارى خراپە لەتاريكيدا ئەنجام دەدەن. بۆ نمونە: ئەگەر دزێك بچێت بۆ دزيكردن، هەميشە 
و ئەگەر لەپِر لەكاتى دزى كردنا، چرايەك يا رووناكييەك كاتى تاريكى هەلێدەبژێرێت
و دەزانێت ى دەترسێتو لەترساندا ِرادەكا، چونكو لەرووناكدابگيرسێت، هەراسان دەبێ

 لەرووناكيدا كارە پِر نەنگەكەى ئاشكرادەبێت.

و پەرستنى خوادا، ِروودەكەنە يەكێكى ديكە لەو هۆيانەى كە زەردەشتيەكان لەكاتى نوێژكردن
و اليەكى تايبەتى بۆ خواى مەزن نييە، ئاگر يا رووناكى ئەوەيە كە، لەو باوەِرەدان كە شوێن

و هەر تيشكێك كە رووناك و تەرەفى نييەچونكو رۆشنايى يا ئاگر )ال( بۆيە ِروودەكەنە رووناكى
 و ژێر هەمووى رووناك دەكاتەوە.و رۆژئاوا، سەرو نيزيك، رۆژهەآلتكەرەوە بێت، دوور

 ئێستا بابزانين لەم بارەوە، لەكتێبە ئاسمانييەكانى ديكە چلۆن باسى خواى داناو توانا كراوە:

 دەفەرمويت: 35ئايەتى  لەقورئاندا، لەسورەى نور



))هللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونە ال شرقيە وال غربيە يكاد زيتها يضء ولو لم 

 بكل شيء تمسە نار نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا االمثال للناس وهللا
 عليم((.

 مامۆستا هەژار، لەوەرگيرانى ئەم ئايەتە لەقورئانى پيرۆز دەبێژێ:

و زەمينە. ِرووناكى ئەو وەك تاقێكە چراى تێدا هەلێكرابآ، چراكە )خوا رووناكى ئاسمانەكان
و ماكى چرا لەزەيتونێكى ممبارەك دەس لەجامێكدا بآ، جامەكە وەك ئەستێرەيەك تروسكەى بآ

و نە هەميشە لەنزارە، تۆ ئێژى، رۆنى چراكە ــ ە دارەكەى نە هەميشە بەرەو رۆژەكەوتبآ ك
بەبێ ئاگرتخۆن كەوتن ــ تيشك دەدا: روناكى لەبان روناكى. خودا هەركەسێ حەزبكا روناكى 

 خۆى نيشان دەدا. خودا بۆ مەردم نەزيالن دێنێتەوە. خوا بە هەموو شت دەزانێ.

 دەفەرموێ: 55ى هەروەها لەسورە )بقرە( ئايەت

 ))وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى هللا جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون((

واتە: ))ئەوساش كە بەموساتان گوت: ئێمە بِروات پآ ناهێنين تا ئاشكرا خوا نەبينين، كە هەر 
 )قورئانى پيررۆز ــ وەرگيرانى مامۆستا ــ لەبەرچاوى خۆتان بروسكەتان بەسەردا هات

 هەژار(

 هەروەها پەيامبەرى ئيسالم محمد )د. خ( دەفەرموێ:

 ))ان هللا انزل ثالث بركات: الماء والنار والشاة((

 دەبێژێ: 5تا  1لەتەورات دا گەشتى خروج بەشى سێهەم ئايەتى 

و ( كە كاهنى مديان بوو، دەلەوەِراندYatrun ))موسا ئاژەڵەكانى خەزورى خۆى )يەترون
 كە )جبل هللا( بوو هاورد. Hoorib و بۆالى حوريبِرانەكەى بەرەو ئەوالى دەشتەكەوە

فريشتەى خوا، لەنێو بلێێسەى ئاگرێك لەناو دەوەنێكدا پەيدابوو، وموسا ِروانى ئەو دەوەنە گِرى 
والوە بزانم ئەو دەوەنە بۆچى ناسووتێت. لێهەلێدوستآ بەآلم ناسووتآ. موسا گوتى ئێستا با بچمە ئە

خوا ديتى كە نيازى ئەوەيە بچێتە ئەو الى دەوەنەكەوە. لەنێو دەوەندەكەدا فەرموى: 
موسا گوتى )لبيك(، گوتى نيزيك مەبەرەوەو نەعلەكانت لەپآ دەرێنە چونكو ئەم  ئەىموسا،

 و ئەمن خواى تۆم(ى شوێنێكى پيرۆزەووێستاشوێنەى تيايدا

 تپنيە بەشى چوارهەم دەبێژێ: ىلەتەورات گەشت هەروەها



و جگە لەئەو هيچ خوايەكى ديكە نييە. ))ئەمەت پێشاندرا بۆئەوەى بزانيت كە يەهوە خواى تۆيە
 وتەكانيت لەنێو بلێێسەى ئاگرەوە بيست((ولەئاسمانەوە دەنگى خۆى گەياندەگوێت

 نجەم(دەلێت:لەئينجيل دا)پەيامى يەکەمى ژان ـ بەشى يەکەم، ئايەتى پێ

و تاريكى تيادا و رووناكييە))ئەمە پەيامێكە كە لەئەومان بيستووەو دەيگێرينەوە كەوا خوا نور
 وەدى ناكرێت((

 لەئينجيلي مەتى بەشى سێهەم دەبێژێ:

ياى تەعميدكەر بە جوولەكەكانى گوت: ئەز ئێوە بەهۆى ئاوى پيرۆزەوە تەعميد دەكەم، يەح))
و ئاگر تەعميد ەبەست عيسايە(، ئێوە بەهۆى )روح القدس(بەآلم كەسێك پاش من دێت )م

 دەكات((.

و ئەمانە چەپكەيەك لەو بەلێگانە بوون لەباخچەى گولێزارى ئاينە ئاسمانييەكاندا كە پيرۆزى
و توانا بەشێوەى رووناكى، پاكێتى ئاگر ِروندەكەنەوە. گشت ئەم بەلێگانە، خواى گەورەو دانا

ا خۆى لەشێوەى نور پيشاندا، دەنگى لەنێو بلێێسەى ئاگرەوە دەبيسترآ، نور يا ئاگر باسدەكات. خو
 لەشێوەى هەورە بروسكە خۆى دەنوێنآ..

 لەكۆتايى ئەم باسەدا، باوەِرى بڕی لەنووسەرە بێگانەكان لەم بارەوە دەهێنمەوە:

 ( دەبێژێ:Physical Religion لەكتێبى Pro. Max Muller پرۆفيسۆر ماكس مولر 

ەكان ئاگريان نەدەپەرست، بەڵکو تەنآ خواى تاكوتەنيايان دەپەرست. ئەگەر ))زەردەشتي
و تەنانەت لەجولەكەكان ئاگرپەرستيان دابنێين، دەتوانين ئەم ناوە لەهيندۆكان  گەرەكمان بێت بە

 و رووناكى دەگرن.((بنێين چونكو ئەوانيش هەروەك زەردەشتيەكان رێز لەئاگر

 دەبێژێ: 146ينەى مۆغەكان( ل دكتور جيمز هوب لەكتێبى )گەنج

))بەهەرحال هەڵەيكى گەورەيە كە رێز لێگرتنى زەردەشتيەكان بۆ ئاگر بە پەرستن دابنێين، 
و راست ئەگەركو مەبەست ئەوەبێت كە ئەوانە ئاگر بەخوا دەزانن، ئەم جۆرە قسانە فرە هەڵەيە

 نييە.((

كتێبى )پارسيان اهل كتاب  178پرۆفيسۆر تاهير رچوى، مامۆستاى زانكۆى كەلكەتە لە ل ــ 
 اند( دەبێژێ:

و بەِراشكاوى ))هيوادارم هاو ئاينييەكانم لێم ببورن كە بەمجۆرەى خوارەوە بێپەردە قسە دەكەم
دەبێژم، بەچاوى خۆمان دەبينين كە ئەم شێوە كارە )رێزلێگرتن لەئاگر( لەنێو ئێمەى موسلێمانيش 



ئيسالم نەگەيشتووە، تەماشا بكات كە حاجيەكانى و لەهەيە، ئەگەر كەسێك كە موسوڵمان نييە
و كە دەگەنەاليەوە دەست ماڵی خوا لەكاتى زيارەتكردنى كەعبەدا )حجر االسود( ماچ دەكەن

و زيارەتكردنى، كاتێك كە ئەمە ببينن، ئێمە بە )بەرد پەرست( بدەنە دەكەن بە دوعاخوێندن
و تەنيا رست نين، بەڵکو بە پيرۆزى دەزانينقەلەم. بەآلم هيچ گومانى تێدانييە كە ئێمە بەردپە

رێزى لێدەگرين. زەردەشتيەكانيش هەر بەم شێوەيەن، ئەوانيش هەرگيز ئاگر ناپەرستن، بەڵکو 
 رێزى لێدەگرن.((

( سەبارەت بە ئاينى زەردەشتى دەبێژێ: )...وعلّم 102ئەحمەد ئەمين لەكتێبى )فجر االسالم. ل 
ان الماء والهواء والنار والتراب عناصر طاهرة يجب ان التجنس، وكان من مظاهر هذا تقديس 
النار واتخاذها رمزاً، وتحريم تجنيس الماء الجاري، وتحريم دفن الموتى في االرض، ونحو 

 ذلك(.

و ئەو باوەِرانەش كە بێگومان دەبى ئەو راستيە تاڵەش باس بكەين كەزۆربەى ئاينە ئاسمانيەكان
مرۆڤ وەك قوتابخانەيەك دايانناوە، پاش مردنى پەيامبەرەكە يا خاوەن باوەِرەكە، گيرۆدەى 

 و سەمەرەيانو ئەوەندە شتى سەيروكێشە بووە، وراستى باوەِرەكان ئاوەژوو بۆتەوەزۆر گيرمە
 و يا ڵيان كەمكردۆتەوە كە ئەسڵی باوەرەكە بە تەواەتى گۆراوە.خستۆتە سەر

ئاگر لەئاينى زەردەشتيش هەروەكو زۆر شتى ديكەى ئەم ئاينە پيرۆزە دووچارى ئەم بەآليە 
و دروستى و پاكىو ناسينى خواو رێگەيەك بەرەو عيرفانبووە. ئەو ئاگرەى كە نيشانەى زانست

و موبدەكان بووە، لەسەردەمى ساسانييەكاندا بەهۆى كردارى هەندێ لەمۆغئەوينى ئاهورامەزدا 
و ِرياكارانە كەوتنە ئاوەژوو و دارايىو پايەو گەيشتن بە پلەكە بۆ بەرژەوەندى تايبەتى خۆيان

ادەيەك كە تائێستاش ئەوانەى بە كردنى ِراستى و چەواشەكردنى فەلسەفەى ِرووكردنە ئاگر بەر 
 ئاگرپەرستن.  وادەزانن كە ئەمانەەشى دەراوننە ئەم ئاينەشێوەيەكى ِرووك

  

 Fravahrـــ فرەوەهر2

واتەيەكى ديكە ئەوەى كە بوونى و مەعنەوى پێكهاتووە، بەو هەموو گياندارێك لەدوو بەشى مادىئادەميزاد
فيزيكى(، كە و ميتاو سروشتى )فيزيكىو سەرئادەميزاد پێكدەهێنێت بريتيە لەدوو بەشى جيهانى سروشتى

 و گيان.هەنۆكە پێى دەبێژرێ لەش

باسكراوە  155و 149بەندى  31وباوەرى ئاوێستايى، هەروەكو لەفەروەردين يەشتدا بەشى بەگوێرەى بير
و تايبەتى لەژيانى ووزەيە هەريەكە بۆخۆى رۆلێێكى گرنگووزە، ئەم پێنجهەناوى ئادەميزاد پێكهاتووە لە پێنج

 وبريتين لە:ئادەميزاد دا هەيە، 

 (Anghu )ئانگهو  Ahu  ــ ئەهو1



سكى )غەريزى( ژيانبريتيە لەووزەى بزاڤ )جوآلنەوە( و پێى دەبێژرێت و گەرمايى خۆر 
و رەواندا جياوازە. هەر لەو كاتەوە كە )نگفە( )گيان(. ئەم گيانە، لەتەك رۆح

هاوجوت لەتەكيا دێتە ئاراوە.  (ئەهو) و لەش شێوەى بەخۆوە گرت،بەسترا دا)رحم(لەمنداڵدان
و تواناى زێتر دەبێت تا ئەوكاتەى لەش وزە لەتەك نەشونماى لەشدا، گيانيش هەر بەو شێوەيە

واتەيەكى ديكە دەمرێت، ئەوسا )ئەهو(ش نامێنێت. كەوايە گيان و بەلەبزاڤ دەكەوێت
 نيدا ئەميش نامێنێت.پەيوەندييەكى راستەوخۆى لەتەك لەشدا هەيە، لەتەكيا دێتە ئاراو لە مرد

 Daena ــ دەئنا2

هەر ئەووشەيەيە كە ئيمِرۆ كە بە)دين( واتە ئايين ناوى لێدەبرێت. دەئنا لەئاوێستادا بەواتەى 
ووزەيەكى خودايى كە ئافەريدەگار بە شێوەيەكى بارمتە )وديعە( لەبونێتى و بريتيە لە)ويژدان(ە

و هەموو مرۆڤێكدا هەلێدەستێت بە ِرێنمايى كردنىووزەيە، لەژيانى هەموو كەسێكدا دايناوە. ئەم
و و هاندەدا بۆ پەيرەوى كردنى ڵی، هەروەها رێگەى هەڵەو دروست پێشان دەدارێگەى راست

 و هەوڵدەدات كە ڵی وەدوور كەوينەوە.چەوتيش بەهەموو زيانكارييەكانييەوە پێشان دەدا

 Baodha ــ بەئوزە3

ووزەيە لە هەركەسێكدا، هەميشە دەبێ و بليمەتى، ئەمو تێگەيشتنبريتيە لەووزەى هەست
 و لەِرێى راست النەدات.و بير بكات تا گيرۆدەى هەڵە نەبێتسەرپەرشتى هۆش

ووزەيەش هەروەك )گيان( لەتەك پێكهاتنى لەشدا دێتە ئارا، بەآلم وەك گيان لەتەك لەناوچونى ئەم
 لەشدا لەناو ناچێت.

 لەگەڵ رەواندا )رۆح( دەگاتە سەر پردى چينيوت.و بەڵکو پاش مردن ئەم دەمێنێ

 رەوان يا )رۆح(  .Urvan ــ ئورڤەن4

 بريتيە لە رەوان )رۆح(ى هەموو زيندەوەرێك.

هەروەك چلۆن )بەئوزە( سەرپەرشتى بڕی لەووزەكان دەكات، ئۆرڤەنيش 
بەويستى ووزەيە لەنێو ئادەميزادا كە ووزەكانى ديكەى لەئەستۆدايە. ِرەوان دواسەرپەرشتى

و خراپە، چارەنووسى مرۆڤ و زانيارييەكى تەواوەوە دەربارەى چاکەتەواوسەنگى خۆى
و تواناى تەواوەتى ئەوەى هەيە كە و هێزو كردارييەوە دەستنيشان دەكات. ئيرادەبەگوێرەى كار

رێگەى ِراست يا چەوت هەلێبژێرێت. گەر رێبازى ِراست بگرێتەبەر، ئەوە پاداشتى خاسيەكەى 
و چەوت هەلێبژێرێت، جێگەى و دەچێتە بەهەشت، بە پێچەوانەوە گەر رێگەى هەڵەردەگرێتوە

 دەبێتە دۆزەخ.



 Fravahr ــ فرەوەهر5

ووزانەى هەناوى مرۆڤ پێكدەهێنن لەئاوێستادا پێى دەبێژرێ ووزە لەوپێنجەمين
 .Fravahr  و لەپەهلەويدا پێى دەبێژن فرەوەهر. Fravaşi فرەوەشى

و پێشكەوتندايە، ئەم لەفەرهەنگى زەردەشتيدا، جيهان هەميشە لەحاڵەتى جوآلنەوەو بزاڤ
جوآلنەوەو پێشكەوتنە لەبووندا جۆراوجۆرە، وەك بزوتنى فيزيايى، كيميايى، ميكانيكي )آلى(، 

و رۆحى، هەموو ئەمانە پێكەوە لەفەرهەنگى زەردەشتيدا بەشێوەى دەورانى، گەوهەرى
و پێى دەبێژرێ فرەوەهر، بەگوێرەی ئەم فەلسەفەيە، لەنێو از باسى لێكراوەفەلسەفەيەكى جياو

و گۆران. ووزەيەك هەيە كە دەبێتەهۆى پێشكەوتنو لەزاتى هەموو بوونێكداجيهانى بووندا
هەروەها بەگوێرەى ئەم فەلسەفەيە خودى ئاهورامەزداش كە ئافەريدەگارى هەموو بوونێكە، 

 خۆى هەيە كە سەرچاوەى هەموو فرەوەهرەكانە.فرەوەهرێكى تايبەت بەخودى 

بەماناى  Fra و پێكهاتووە لە دوو بەش: فرەووشەى فرەوەهر يا فرەوەش،وشەيەكى ئاوێستاييە
)پێش(، وەهر ياوەشى بەماناى )زيادكردن( يا )بردن( كە ماناكەى بەسەريەكەوە دەبێتە رۆژ 

يان دەبێژن بريتيە لە وزەى بەرۆژ زێتر پێشكەوتن ياخود بۆ پێشەوەچون، بڕی لەزانا
ووزەى پێشخەرى و پەرەسەندن )تگور( لەنێو ئادەميزاد دا، ياخودو گەشەكردنپێشكەوتن

 جيهانى بوونە. بڕێكى ديكە دەبێژن فرەوەهر بەماناى )دالێدەدان( يان )پالێپشتى كردن(ـە.

و گرديلەيە كە بەشێكە ووزە ئاهورايىهەركەسێك كە لەدايك دەبێ، هەر بوونێك كە دێتە ئارا، ئەم
ووزەيە و ِرووناكى هەميشەيى يەزدان، دەچێتە ناخى دەروونييەوە، لەكاتى مردندا ئەملەتيشك

 دەگەرێتەوە بۆ جێگەى خۆى كە بريتيە لەبارەگاى ئاهورامەزدا.

دەتوانين بێژين كە لەژيانى ئادەميزاد دا، فرەوەهر بەنرخترين بەشى بوونێتى چونكو ئەم بەشە 
و رێبەرێتى كردنى بەرەو ەكە لەبوونى بآ بڕينەوەى ئاهورامەزدا كە بۆ ِرێنمايى رۆحگرديلەي
و بێخەوشى بەشێوەى بارمەتە لەدەرونى ئادەميزاد دا دايناوە، ولەپاش مردندا، بەهەمان پوختەيى

و دروستى دەگەرێتەوە بۆالى خۆى)بۆالى ئاهورامەزدا(. لێرەدا پرسيارێك دێتە شێوە بە پاكى
وزەى  ئەويش ئەوەيە ئايا رەوان يا )رۆح( لەتەك فرەوەهردا يەكێكن ياخود دووگۆِرى 

جياوازن؟ بۆ وەاڵمى ئەم پرسيارە تەنيا دەتوانين بێژين كە لەئاوێستادا بڕێ جار هەردووكيان 
ووزەيەى و هەر يەكەيان بەشێكن لەو پێنجيەكن، و لەهەندێ شوێنى ديكەدا دوو وزەى جياوازن

 اد.هەناوى ئادەميز

 دەبێژێ: وەشى(فرە) بەشى يەکەمى )بندهش( فەقەرەى هەشت سەبارەت بە جيهانى

و هاتنەدى جيهانى مادى، ئاهورامەزدا جيهانى معنوى يا جيهانى )پێش ئافراندنى ئادەميزاد
ەشييەكانى لەئاسماندا ئافراند. ولەِروى شێوەى معنوى فرەوەشييەكان، هەموو گيتى بەگشت وفرە



و پوختەترينيان كە هاتە سەر زەوى، ئادەميزاد دايە دروست كرد. دوا فرەوەهرئەو شتانەى تياي
 بوو.((

لەبەر رۆشنايى ئەو داستانە ئاينييەى كە باسى لێدەكەين دەتوانين بێژين فرەوەهر بريتيە لە 
و ئاهورايى هەموو شتێك. تيشكى ئاهورايى، گرديلەى معنوى يا شێوەى ئاسمانى لە بەشێك

 شى بەم شێوەيەيە:وەجيهانى فرە كورتەى داستانى

و هەموو ئەو شتانەى تيايدايە بێتە ئافراندن، جيهان بۆ ماوەى سآ )پێش ئەوەى ئەم جيهانى ماديە
و ش يا معنوى بووە. ئاهورامەزدا لەِرووناكييەكى تەواوسەنگوەهەزار ساڵ بە شێوەى فرە

و لەخوارەوە ەنگ بووەو بێخەوشيدا بووە. لەجيهانى سەرودا رووناكييەكى تەواوسخاسى
تاريكاييەكى شەوەزەنگ بووە. سەرەتا، ئاهورامەزدا دەستى كردووە بە ئافراندنى جيهانى 

و هەموو ئەو شتانەى پەيوەندييان بە مادەوە هەيە، لەئارادا نەبون. معنوى، لەو جيهانەدا، مادە
ەوەرەكانى هەرچييەك هەبووە بريتى بووە لەشێوەى رۆحانيەت يا معنويەتى هەموو بوون

و هيچى ديكە. جيهانى مەعنەوى و ئەندێشەئەو شێوازانەش گشتى بريتى بون لەرۆح پاشەرۆژ.
بۆ ماوەى سآ هەزار ساڵ هەر بەم شێوەيە بەردەوام بووە. ئەوسا، ئاهورامەزدا ئيرادەى كرد تا 

و گشت دجيهانى مادى بێنێتە ئارا، پاشان دەستى كرد بە گفتوگۆ لەتەك فرەوەهرەكانى ئادەميزا
و هەموو ئەوانەى فرەوەهريان هەبووەو ڵی پرسين ئايا و ئاژەڵبونەوەرە خاسەكان لەرووەك

و و بچنە جيهانى خاكىو چوارچێوەى مادى بەخۆوەبگرنحەز بەوە دەكەن لەم شێوازە بێنەدەر
و و لەوێرادا بژين؟ ئەوانەى كە دەيانزانىو ئەهريمەن سەربكەونبۆئەوەى بەسەر تاريكى

گاداربون كە دەرئەنجام سەركەوتن بۆ ئەوان دەبێت، ِرەزامەندى خۆيان دەربڕێ. ئاهورامەزدا ئا
دەستى كرد بە گۆِرينى شێوازەى معنوى بۆ مادى. بۆيەكا لەسەرەتادا شێوەو شێوازەى هەموو 

و ئەوەى كە چۆتە نێو قالێبى مادى لەِروى ئەو شتێك لەشێوەى معنوى لەجيهانى سەروودا بووە
 ەصڵيەدا بووە.(شێوە ئ

و بێگيان( ئەم شێوازە لەم داستانە ئەوەمان بۆ رۆشەن دەبێت كە هەموو بوونەوەرەكان )گياندار
و بەم شێوەيە ووزە معنويە كە بريتيە لە)رۆح( دەچێتە نێو قالبى لەشەوەو ئەممعنويەيان هەيە

و دوهەميان يەزدانىووزەى هەر بوونەوەرێك لەدووبەش پێك دێت، يەکەميان بريتيە لە)رۆح( يا
 و لەئاكامدا لەناودەچآ.بريتيە لە )لەش( كە بەدرێژايي رۆژگار شێوەى دەگۆِرآ

و بەگوێرەى ئەم فەلسەفەيە، هەركەسێك لەبوونى خۆيدا خاوەنى بەشێك لەفرەوەهرى بەم شێوەيە
 وكردارىو كارو بەهۆى بيرو بێخەوشى ِرابگيرێتيەزدانيە كە پێويستە لەسەرى بە پاكى

و بەبێ خەوشى و خراپيەكانى مادى ببێتو خراپەباشەوە لەژيانى مادى رێگە نەدا تێکەڵ بە هەڵە
 لەكاتى بەسەرهاتنى ژيانى مادى دا بگەرێتەوە بۆ الى سەرچاوەى ئەصلى خۆى لەئاسماندا.

و چوارچێوەيەكى مادى نييە، بەآلم ەو دەرونى ئادەميزادووزەيەكى معنوىهەرچەندە فرەوەهر
لەمێژەوە ئارياييەكان )بەاليەنى كەمەوە پتر لەسآ هەزارساڵ لەمەوبەر(، شێوەيەكى پِر  هەر



و تاشە بەردە و ِرەمزيان بۆ داتاشيوە. ئەم شێوەيە لەزۆر لەخشتە نووسراوەكانلەِراز
و هەخامەنشيەكاندا هەلێكەندراوە، نموونەيەكى ئەم شێوەيە هەلێكەنراوەكانى سەردەمى مادەكان

لەشارى سلێمانى لەسەر رێگەى چەمى رێزاندا لەقەس قەالن بەدى  كوردستانداباشورى لە
دەكرێت، وئەم شێوەيە كۆنترە لەشێوەى فرەوەهرەكانى پرسپوليس )تخت جمشيد(ى سەردەمى 

 هەخامەنشيەكان.

مەخابن بڕێ لەمێژوونووسەكان ئەم شێوەيە بە شێوەى ئاهورامەزداي دادەنێن، بەالم لەراستيدا 
بريتيە لەسومبولێك يا نيشانەيەك بۆ ئاينى زەردەشتى، چونكو زەردەشتيەكان  ئەم شێوەيە

و ديارى وێنەيەكى تايبەتىو ناتوانن شێوەيەك ياباوەِريان بەوە هەبووە كە ئاهورامەزدا مادە نييە
 كراوى بۆ ديارى بكەن.

ردانى پ. ز خۆى سە 480لەم بارەوە مێژوونووسى بەنێوبانگى يۆنانى هيرودت كە لەساڵی 
 ناوچەى ئێرانى كردووە، دەربارەى ئەو شتانەى بەچاوى خۆى دێوێتى دەبێژى:

و و شوێنى قوربانىو دروستى نازانن كە پەرستشتگا).. ئەمانە... واتە ئێرانيەكان ــ بە باش
 و بەكارێكى ناشايستى دەزانن..(هەيكەل بۆ خوا دروست بكەن

و ناودار، رۆستەم. جى. كاما، يەکەمين كەسێك بووە كە لێرەدا پێويستە بێژين كە زاناى بليمەت
و ئەم شێوەيەى بەسومبولى فرەوەهر ناسان. هۆى دانانى ئەم شێوەيەش ئەوەيە كە هەميشە ِرۆأل

 ئەركى فرەوەهر لەبەر چاوان بێت.

  

 و رەمزەكانى:شێوەى فرەوەهر

 ئەم شێوەيە پێكهاتووە لەحەوت بەش ياخود بێژين لەحەوت رەمز پێكهاتووە:

 نوێنەرى مرۆڤى پوختە( و: )نمونەرەمزى یەکەم

شێوەى فرەوەهر، لەسەريەوە تا كەمەر بە شێوەى پيرەمێردێكى بەساڵچوى دنيا ديدەيە، كە 
و رەوانييەتى. ئەم كە پەيوەندى بە پوختەيى رۆحو ئەزمونى لێدەردەكەوێت و پوختەيىدانايى

 و بآ كەمايەسييە لەم شێوەيەدا.پيرەمێردە نوێنەرى مرۆڤى پوختە

 : )نزا(رەمزى دوهەم

با بروانينە شێوەكەى فرەوەهر، دەبينين دەستى ِراستى پيرەمێردەكە بەرەو پێشەوە راكێشراوەو 
چلۆن لەكاتى نزاكردندا دەستمان بەرەو  بەرى دەستى بەرەو ژوور كراوەتەوە، هەروەكو ئێستا



ئاسمان رادەكێشين، وەهايە. ئەم دەست درێژكردنە بەرەو ئاسمان ئەوە دەگەيەنێت كە بۆ 
و نزاكردن، پێويستمان بە تكاكەر نييە. هەروەها وەكو گوتمان پەيوەندى لەتەك ئاهورامەزدا

ن دەگەرێنەوە بۆ هەمان جێگا، و پاش مردفرەوەهرەكان لەجيهانى سەرودا دێنە نێو قالبى لەش
و كەوايە دەست بەرەو ژوور رادەكێشرێت چونكو مرۆڤ لەاليەن ئافەريدەگارەوە بە خاسى

 و دەبێ بە دەستى پِر لەكردارى خاس بەرەو الى ئافەريدەگار بگەِرێنەوە.دروستى دروستكراوە

  

 رەمزى سێهەم: )پەیمان(

و و نوێنەرى بەلێێنازنەيەك دەبينرێت كە نمونەبەدەستى چەپى پيرەمێردەكەى شێوەى فرەوەهر ب
پەيمانى ئادەميزادە لەتەك ئاهورامەزدا، ئەم پەيمانەى كە رۆحى هەموو بوونەوەرێك لەتەك 

 ئافەريدەگاردا بەستويەتى.

 رەمزى چوارهەم: )بيرى خاس، وتەی خاس، كردارى خاس(

حاڵەتى فِريندان. ماناى ئەوەيە لەشێوەى فرەوەهردا، چاومان بە دووباڵی كراوە دەكەوێت كە لە
كە ئادەميزاد پێويستە هەميشە بەرەو بەرزێتى بروا، وبينينى ئەم باآلنە ئەوەمان بيردەخاتەوە كە 

و بلێندى ِرێنمايى دەكات. پەِرى هەر باڵەيان لەسآ فرەوەهر هەميشە ئادەميزاد بەرەو بەرزى
و كردارى وتەوەميزاد لەتەك باڵی بيرچين پێكهاتووە، كە ماناكەى دەبێتە ئەوەى فرەوەهرى ئاد

خاس بەرەو مەلێبەندى ئەصلى خۆى دەگەرێتەوە، ئەمەش ماناى ئەوەيە كە مرۆڤ بۆ گەيشتن 
 وتەی خاس بەهرە وەربگرێت.ووپايەى بەرزى ژيان دەبێ لەئەندێشە، كرداربە پلە

 زەروان يا رۆژگارى بآ پايان():رەمزى پێنجهەم

و هردا بەرچاو دەكەوێت كە ئەوە دەگەيەنێت رۆژگار بآ پايانەبازنەيەك لەشێوەى فرەوەر
وايە، لەهەر شوێنێكدا دەست پآ بكات ئادەميزاد لەنێويدا )واتە لەنێو رۆژگاردا( وەك ئەو بازنەيە

 دەگەرێتەوە بۆ سەر هەمان شوێن.

 : )دوو گەوهەرى هاواأل دوانەى دژ بە يەك(رەمزى شەشەم

ى كەمەرى شێوەى فرەوەهردا شۆربونەتەوە، نيشانەى ئەو دوو دوو ِرست كە بەبێزنەكەى دەور
وزەيە يا گەوهەرە دەرونييەيە كە سەرچاوەكەى لەبيرى ئادەميزاد خۆيەوە هەلێقوآلوە، واتە 

 و ئەنگرەمينو.سپەنتامينو

 و كردارى خراپ(: )بيرى خراپ، وتەی خراپرەمزى حەوتەم



داوێن بەدى دەكرێت كە لەسآ چين لەخوار كەمەرى شێوەكەى فرەوەهردا، كلكێك وەك 
پێكهاتووەو بەرەو خوار شۆِربۆتەوە. ئەمە بە پێچەوانەى باڵەكانە كە بەرەو ژوور دەروا، ئەم 

و وتەی خراپ، كە دەبنە هۆى ئەوەى ئادەميزاد بەرەو هەلێدێروو كردارسآ چينە بريتين لەبير
وتەی خراپ بخەينە ژێر ورداروكنوشوستى بِروات. كەواتە پێويستە لەسەرمان هەميشە بير

 پێوەو لەخۆمانى دوور بخەينەوە.

  

 و پشتوێنى تایبەتى(:كشتى )ژێركراسوـ سدرە3

و كچێك كە تەمەنيان دەگاتە حەوت ساڵی تا دەگەنە پانزە ساڵی، لەئاينى زەردەشتيدا، هەموو كورِ 
و و پشتوێنى تايبەتى كە پێى دەبێژن سدرەوكشتى لەبەربكەنپێويستە لەسەريان كە ژێركراس

 بيبەستن.

 سدرە )ژێركراس(:

رت. درێژييەكەى دەگاتە سەر و قۆأل كوو بآ يەخەو پانوپۆرِ بريتييە لەژێركراسێكى سپى سادە
( پارچە كە پێكەوە 9و لەكەتان يا لۆكە دروستكراوە. ئەم ژێركراسە، پێكهاتووە لەنۆ )ئەژنۆ

تێدايە كە تاوەكو ژوروى سنگەوەيە. لەكۆتايى قڵيشەكەدا  درزێكى دەدروێن، ولەنێوەِراستەكەيدا
داش. ئەم كيسەيە نيشانەى گيرفان يا كيسەيەكى چكۆآلنەى تێدايە كە پێى دەبێژرى كيسەى پا

 و كردارى خاسە.گەنجينەى بيرى خاس، وتەی خاس

لەئاوێستادا بە سدرە دەبێژن )وەسترە( يا )وەهومنو وەسترە( كە ماناكەى دەبێتە كراسى بيرى 
خاس، ولەكتێبە ئاينييەكان كە بەزمانى پەهلەوى نووسراونەتەوە پێى دەبێژرى )شپيك(، بە 

و لەدەڤەرى هەورامان پێى رديدا پێى دەبێژن )سێتەرە يا سيترە(زاراوەى لۆرى لەزمانى كو
 دەبێژن )شاأل(.

و و دروستى لەبەربكرێتسپێتى ئەم ژێركراسە نيشانەى ئەوەيە كە پێويستە هەميشە كراسى پاكى
و پاك، هەروەك سپێتى ئەو ژێركراسە، بە و ِرواڵەتى خۆمان بەرەو ِروى خوا ِراستدەروون

 ن.بێگەردى ِرابگري

شايانى باسە ئەو ژێركراسە دەبێ ِراستەوخۆ لەتەك لەشدا تەماسى هەبێت، ونابێ بەسەر بەرگى 
 ديكەدا بپۆشرێت.

 )پشتوێن(:  Koshti كشتى



و درێژ، پێكهاتووە لەحەفتاودوو تاأل بەن كە لەخورى سپى مەِر كە بريتييە لە پشتوێنێكى باريك
بەدەستى ژنى موبدێكەوە هۆنرابێتەوە. ژمارەى حەفتاودوو تاأل بەن نيشانەى حەفتاودوو بەشى 
ش )يەسنا(يە كە لەمەوبەر باسمان لێكردووە. ئەم حەفتاو دوو بەنە دەبێتە شەش بەش هەر بەشێكي

لەدوانزە تاأل پێكهاتووە. ژمارەى دوانزە ئاماژەيە بۆ دوانزە مانگى ساڵ، وژمارەى شەش 
دەگەرێتەوە بۆ شەش جەژنى گەورەى زەردەشتييەكان كە پێى دەبێژن گاهنبار كە لەشوێنى 
خۆيدا باسمان كردووە. كشتى، بريتييە لە پشتوێنى ئيتاعەت كە دەبێ هەميشە كەمەرى 

و ببەستين، وبۆيە لەخورى مەِر دروست دەبێت، كە دەبێ وەك مەِر بآ ئازار بەندايەتيمان بۆ خوا
 بآ گوناە بين.

زەردەشتييەكان ئەم پشتوێنە تايبەتييە بەسآ خول بە پشتيانەوە دەبەستن، ئەم سآ خولە نيشانەى 
و كردارى خاسە كە دەبى دەوروبەرى هەموو مرۆڤێكى خاس بيرى خاس، وتەی خاس

بەستنى پشتوێنەكەدا دەبێ چوار گرێى لێببەسترێت، دوانى لەپشتەوەو دوانى بگرێتەوە. لەكاتى 
 و با.لەبەرەوە. ئەم چوار گرێيە نيشانەى چوار بنەما پيرۆزەكەيە كە بريتين لە ئاگر، ئاو، خاك

لەبەرئەوەى هەموو )بوون( لەم چوار بنەمايە پێكەوە هاتۆتە كايە، ئێمە ئافەريدەگارى ئەم چوار 
 و رێزى لێدەگرين.ەرستينبنەمايە دەپ

 لەگرێى يەکەمدا، لەناخى دڵەوەو بە بيرێكى خاسەوە دەبێژرێ كە خوا يەكە،

و راستو و دڵنيابين لەوەى كە ئاينى خواپەرستى بێگەردلەگرێى دوهەمدا، دەبى بێگومان
دروستە، لەسێهەمين گرێدا، دەبێ باوەِرمان بەوە بێت كە زەردەشت پەيامبەرى خوايە، 

و هەرگيز لەئاينى هەمين گرێدا بِريار بدرآ تا توانا لە لەشدايە كارى خاس ئەنجام بدرێتولەچوار
 و خراپەكارى.خواپەرستى هەلێنەگەِرێينەوەو دوربين لەخراپە

و گرێكانى لێدەدرێت، لەشى مرۆڤ )هەردوو شايانى باسە، كاتێك پشتوێنەكە دەبەسترێت
ى. مێشك وو بەشى خوارو،ێنبەشى سەروى پشتوومآ( بەدوو بەش دابەشدەكرێت، ِرەگەزى نێر

لەبەشى سەرەوەى لەشە، لەبەرئەوە بەشى سەرەوەى لەش )مێشك( بيردەكاتەوەو بِريار دەدا بۆ 
 بەشى خوارەوە كە بريتيە لە )هەواو هەوەس(.

لەبڕی  باشورى كوردستان دەشآ لێرەدا ئەوە بگوترێت كە ئێستاش لەناوچەى بادينان )بهدينان(ى
شێوەى پشتوێن بەستن هەر بەم شێوەيە  كوردستان ىو باكورلەدەڤەرەكانى رۆژهەآلت

 ماوەتەوە.

و درێژ، وهەردوو سەرەكەى و باريكهەروەكو گوتمان )كشتى( بريتييە لە پشتوێنێكى سپى
گرێى لێدەدرێت. درێژى ئەم پشتوێنە نيشانەى ئەوەيە كە هەرچەندە ئەم ژيانەمان لەسەر ِروى 

مدا ِرۆژآ لەِرۆژان كۆتايى پێدێت. و تەمەنيشمان زۆر بێت، لەئەنجازەوى درێژخايەن بێت



ى زەوييە. شايانى باسە لەكاتى بەستنى وژيانى سەر ِروكۆتايىوگرێكانيش نيشانەى تەواوبون
 و نزايە دەخوێنرێتەوە:پشتوێن )كشتى( ئەم نيايش

و و كردارى خاسەوە، پەشيمانى خۆم دەردەبِرم لەهەموو ئەو هەڵەبەبيرێكى خاس، وتەی خاس))
و و لەش كردومە، ئەو گوناهانەى چى مادى بێتو بە رۆحو كرادروتەوكە بەبيرگوناهانەى 

چى معنوى، پەشيمانم لەگشت ئەو گوناهانەى كە بيرم لێكردووەو ياخود گوتومە يا 
و تۆبە دەكەم. و گوێم بۆ ِراگرتووەو فەرمانم پێداوە، لەهەمووى پەشيمانمهەڵساوم  پێى

ر دوپات دەكرێتەوە(، بروخآ بيرى خراپ لەتەك هەموو سەرنگون بێت ئەهريمەن )سآ جا
و جادوكەران. هەموو ئەمانە لەچاڵی دۆزەخى تاريكدا سەرەو نوخون و درۆزنانخراپەكاران

و ويستو كارێكى خاس كەو ئارەزويەكيان نەيەتەدى. سەركەوتوبێت هەموو كارو هيچ ئاواتبن
 ((بێت.دە ئەنجام و ئەمشاسپەندانى تيادائارەزووى ئاهورامەزدا

و و سەرشۆِركردنى ئەهريمەن بەهۆى بير لەخاس كاركردنخۆش وەشكردنى ئاهورامەزدا
 ئەنجامدانى، مايەى بەختەوەرييە.

و پابەندى ئەم ئاينى خواپەرستى )مەزد يەسنا( هەلێدەبژێرم كە زەردەشت هاوردوويەتى
. ستايشى ئاينى خاسى و كردارى خاس دەكەمباوەِرەم. ستايشتى بيرى خاس، وتەی خاس

و پاكييە، لەگشت و لەخۆبوردنو تەبايىو دۆستى ئاشتىو خوێن رشتنەخواپەرستى كە دژى شەرِ 
و پاكترە. لەبەر رۆشنايى ئەم ئاينە، ئاهورامەزدا بە و مەزنترو پاشەرۆژ خاسترئاينەكانى ئێستا

 ئافەريدەى هەموو بوون دەزانم.

 سآ جار دوپات دەكرێتەوە(.بگەرە فريادم ئەى ئاهورامەزدا )

و پشتوێن لەتەمەنى حەوت و بەستنى ژێركراسدەبێ ئەم ِراستييە بخەينە بەرچاو كە لەبەركردن
و رەوانى ئەو منداڵەى كە بۆ يەکەمين جار تاپانزە ساڵيدا كارێكى يەكجار زۆر دەكاتە سەر رۆح

و يرى خاس، وتەی خاسواى لێدەكات كە هەميشە بلەو تەمەنەدا بەم كارە هەلێدەستێت، و
و و دروستى هيج ِرێيەكى ديكە نەگريتەبەرو جگە لە رێگەى راستىكردارى خاسى لەياد بێت

 هەميشە خزمەتگوزارى خەڵک بێت.

و رۆژێكدا، پێويستە لەسەر هەموو زەردەشتيەك كە چەند جارێك دووبارە شايانى باسە كە لەشە
و و سوپاسى ئاهورامەزدائاينى بەجێيبێنێت  رەسمى وو رێ)كشتى( بكاتەوەو دوبارە بيبەستێتەوە

 نەفرين لەئەهريمەن بكات. كردنەوەو بەستنى كشتى لەم کاتێنەدا دەبێت:

هەڵسان، دوهەم، پاش دەست بەئاو گەياندن، سێهەم، پێش   يەکەم، يەكسەر پاش لەخەو
 نوێژكردن، چوارهەم، لەكاتى خۆشۆردن، پێنجهەم، پێش نانخواردن.



ستنى پشتوێن، ئەگەر سەر لەبەيانى بێت پێويستە ِرووبكرێتە خۆرهەآلت، پاش نيوەڕۆ لەكاتى بە
ِروودەكرێـتە خۆرئاوا، لەكاتى شەودا ِروودەكرێتە چرا يا هەر رووناكييەك يا ِروو لەمانگ 

 دەكرێت.

  

 و سزا:ــ پاداشت4

 و پاش مەرگو دۆزەخ، لەم جیهانەبەهەشت 

و ئەقل ئەم )بوون(ـەى لەسەر وباوەِرى زەردەشت، ئاهورامەزداى خواى گيانبەگوێرەى بير
و تەكوزييەكى )نيزامێكى( نەگۆِر ئافراندووە كە زەردەشت پێى دەبێژى )ئاشا( يا بنچينەى ياسا
 )راستى(.

هەتايە دەمێنآ، دەتوانين پێى بێژين )تەكوزى بوون(، و هەتائەم تەكوزييە نەگۆِرە كە بووەو هەيە
واتەيەكى ديكە )ياسا يا تەكوزى راستى( لەتايبەتكارييەكانى وبريتيە لەويستو ئارەزووى خوا. بە

و كۆڵەكەى ئەودا زاتى ئاهورامەزدايە، وهەر ئەو تەكوزيەيە كە هەموو )بوون( لەسەر بنچينە
 ەرخآ.و راگير بووەو دەچدارێژراوەو دروست

 دەبێژێ: 31يەسنا  7لەبەندى 

و ژێرێكە كە لەرووناهى خۆيەوە، گشت جيهانى بوونى رووناك كردۆتەوە. ))ئەو، تەنيا دانا
و ژێرێتى خۆيەوە، )ياساى راستى(ئافراند، وبەگوێرەی ئەم ياسايە هەميشە پالپشتى بەهۆى ئەقل

 بكە((و هۆش، هێزى بيركردنەوەمان زێتربيرى خاسە. ئەى خواى ئەقل

بەگوێرەى ياساى راستى، ئادەميزاد لەتەك توانايى هێزى بيركردنەوەدا ئافەريدە بووە. هەر ئەم 
واتەيەكى تايبەتكارييەيە كە لەگياندارەكانى ديكەى جيادەكاتەوەو بە باشترينيان دەژمێردرێت. بە

وە، بە ماناى ديكە دەتوانين بێژين ئەگەر ئەم هێزى بيركردنەوەو ئەقلە لەئادەميزاد بسەنرێتە
و ناوى ئەوەيە مرۆڤايەتى لێسەنرابێتەوە. ئەوسا ئيدى ئادەميزاد تەنيا شێوەى ئادەميزاد

و تايبەتكارييەكانى هەروەك ئاژەڵەكانى ديكە ئادەميزادى بۆ دەمێنێتەوە، دەنا هەڵسوكەوتو رەفتار
لەچوارچێوەى و تۆبزييەوە دەبن. ئەوسا ئادەميزاد تەنيا دەبێت كەهەموى بە شێوەى غەريزى

 و بونيدا دەتوانآ ژيان بەرێـتە سەر.ملمالنآ لەپێناوى مان

و ئەقڵی ئەوكەسە، وئادەميزاد بەگوێرەى ياساى بريتيە لەبير ،پێوانەى ئادەميزادبونى هەركەسێك
 ئافراندن كە بريتيە لەويستى خوا، لەتەك ئەم توناييە تايبەتييە ئافەريدە بووە.



. تۆ ئەم جيهانەت بۆ ئەو يتو ژيرێتو ئەقأل))ئەى مەزدا، بەراستى ئەتۆ وەديهێنەرى بير
بەندى  47شادى ئافەرين ئافراندووە.(( يەسنا و و خاسيان هەيە، ئارامکەسانەى كە بيرى گەش

3. 

و تواناى بيركردنەوە، تواناى هەلێبژاردن وەدى دێنێت. بەگوێرەی ياساى راستى بێگومان، هێز
ويستى خوايە، ئادەميزاد بە شێوەيەك خولقێنراوە كە بتوانێت بيربكاتەوەو )ئاشا(، كە

ێرێت. واتە ئادەميزاد ئازادە كە باش يا خراپ هەلێبژێرێت. بتوانێت ئازادانە بيربكاتەوەو هەلێبژ
بيربكاتەوە، خاس يا بەد هەلێبژێرێت. ئەم ئازادى بيركردنەوەو هەلێبژاردنە، بەگوێرەی ياساى 
نەگۆِرى ِراستى يەكێك لە تايبەتكارييەكانى ئافراندنى ئادەميزادە. لەم روەوە نەرێتى )نفى( 

 ەرێتى مرۆڤايەتى ئادەميزادە.ئازادى بيركردنەوەو هەلێبژاردن، بە ماناى ن

و هۆشەى و پێگەيشتو لەتۆوەيە، تۆى ئەو ئەقلوتێگەيشتم كە بيرى پوختە)بۆم ئاشكرا بوو 
و گيان، ئەم دياردەيەش لەتۆوەيە كە ئازاديت بەخشيوە بە جيهانى ئافراند، ئەى خواى ئەقل

و ياخود بچنە سەر رنو رێگەت پێداون كە ئەگەر گەرەكيان بێت رێگەى راستى هەلێبژێخەڵکى
 .9بەندى  31و ناراست(( يەسنا ِرێى چەوت

و هەلێبژاردن، بەرپرسێتيشى بەدوادا و چۆنە كە ئازادىو بآ چەندئەمە راستييەكى بەڵگەنەويست
 و سزا هەردوكيان بێماناو دژى دادگەرێتى دەبن.وانەبێت پاداشدێت، ئەگەركو

و ئازادى ئەوەى اى بيركردنەوەو هەلێبژارندا ئافراندووەو توانئەو ياسايەى كە ئادەميزادى بەهێز
پێبەخشيوە كە چلۆن گەرەكێتى وەها بيربكاتەوەو هەلێبژێرێت، بێگومان بەرپرسيارێتى چۆنيەتى 

واتەيەكى ديكە، ياساى بيركردنەوەو هەلێبژاردنەكەيشى دەگەرێنێتەوە بۆ ئە كەسە خۆى. بە
و خاس ربارەى باش يا خراپ بيركردنەوەى ئادەميزاددژەكردار بە شێكە لەياساى راستى كە دە

 و دروستە.يا خراپ هەلێبژاردنييەوە بە تەواوەتى راست

و چۆنيەتى بيركردنەوەى دێتەدى، هەڵسوكەوتى و كردارى ئادەميزاد لەجۆروتەلەو ِروەوە كە
، رێك ئادەميزاديش بەگوێرەی جۆرى بيركردنەوەو هەلێبژاردنەكەيەوە دەتوانى خاس ياخراپ

يا نارێك، دروست يا نادروست بێت. بەگوێرەی ياساى دژەكردار، دەگەرێتەوە بۆ ئەو كەسە 
 خۆى، وئەوە كە چارەنووسى ديارى دەكات.

چارەنووس، بەو شێوەيەى كە لەئاينەكانى ديكە باسى لێدەكرێت، لەاليەن زەردەشتەوە بەرپەرچ 
و بەم نيەتى پاشەرۆژى ئەوكەسە بێتدەدرێـتەوە. ئەگەر مەبەست لەچارەنووسى ئادەميزاد چۆ

شێوەيە رەچاوى بكەين، لەو روانگەيەوە، هەركەسێك چارەنوسى خۆى بەهۆى 
وتەی خۆيەوە دەخولقێنآ. بە شێوەيەكى فرە سادە دەتوانين بێژين كە چارەنووسى ووكرداربير

 هەركەسێك بەدەست خۆيەتى.



 دەبێژێ: 20بەندى  31لەيەسنا 

و دەگاتە ِرووناهى. كەسێك كەبە ێرێت بەختەوەر دەبێتژپاكى هەلێبو )هەركەسێك كە راستى
و رەنجەرۆيى دەبێت. و ژيانێكى پِر لەپەشيمانىِرێى چەوتدا بِروات، دووچارى تاريكى

 و هەڵسوكەوتى خۆى دەيگەيەنێتە ئەو چارەنووسە(ويژدانلەِراستيدا، ئەو كەسە

و هەڵسوكەوتى ئادەميزاد لەم (، ِرەفتارئاماژەمان بەوەكرد بەگوێرەی ياساى راستى )ئاشا
جيهانەدا دەگەِرێتەوە بۆ خۆى، بەواتەيەكى دى، لەم جيهانەدا، بەهەشت يا دۆزەخى بۆ دروست 
دەكات، يانى بەهەشت يا دۆزەخ هەلێگەِرانەوەى سروشتى هەڵسوكەوتى ئەو كەسە خۆيەتى. 

ادەميزاد دەبەخشێت، وبە و رۆحى ئويژدانو ئارامى بەو كردارى خاس، شادىوتەوبير
و ويژدانو خەفەت بەديارى دەبێ بۆو خەمو كردارى خراپ، پەرێشانىوتەوپێچەوانەوە، بير
 رۆحى ئادەميزاد.

و دۆزەخى بۆ پاداش يا سزاى رۆحى كەوايە، لەروانگەى بيرى زەردەشتەوە، خوا بەهەشت
شت يا دۆزەخ. دژەكردارى ئادەميزاد لەجيهانى دواى مەرگ دروست نەكردووە. بەڵکو بەهە

و هەڵسوكەوتى ئادەميزاد خۆيەتى. دژەكردارآ كە هەر لەم جيهانەدا بۆ خۆى سروشتى رەفتار
و شادومانى )بەهەشت( ياخود و رۆحى، وخاسترين ئارامىويژداندەگەرێتەوەو كار دەكاتە سەر

ە دوبارە و زۆر سادخراپترين حاڵەتى دەرونى )دۆزەخ( ى بۆ وەدى دەهێنێت. بەكورتى
و دوپاتى دەكەينەوە كە ئاهورامەزداى داناوژير، بەهەشت يا دۆزەخى بۆ ئادەميزاد بە دەبێژين

و بۆخۆى شێوەيەكى مادى نەئافراندووە، بەڵکو ئەمە ئادەميزاد خۆيەتى كە بەدەستى خۆى
 دروستى دەكات.
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و بەيەكە، لەنێو )بير(دا گەيشتنە يەكدى، بون)كاتێك كە ئەم دوو گەوهەرە هاوال دوانە دژ 
و ژيان بۆ ئەو کەسانە دەبێت كە پەيرەوى لەِراستى دەكەن. نەبونيان ئافراند، خاسترين بوون

و گرفتارى خراپترين حاڵەتى رەوانى دەبن. ئەم وئەوانەى كەوا پەيرەوى لەدرۆ دەكەن دوچار
 (.و بوون بەردەوام دەبێتياسايە تا دوا كاتى ژيان

فرە لەتوێژەران پالێپشتى ئەم بيرۆکەيە دەكەن، ولەو باوەرەدان كە لەئاينى زەردەشتيدا، 
و و رۆحين. بڕی دەبێژن كە جگە لەپاداشى رۆحىو دۆزەخ تەنيا شتێكى دەرونىبەهەشت

دەرونى، لەپەيامى زەردەشتدا ئاماژە بۆ ژيانى پاش مەرگيش كراوە، وباسى رۆژى 
بێژن كە ئاينەكانى ديكەى پاش ئەم ئاينە هەمويان رۆژى پەسالنيان لێپرسينەوەش كراوە، ودە

 لەئاينى زەردشتيەوە وەرگرتووە.

 وسيفاتى جۆاروجۆرى بۆ دانراوە كە بريتين لە:و دۆزەخ بڕی ناولەنێو گاتاكاندا بۆ بەهەشت



 Garo- demana ــ گرودمانە1

 گر = سرود

 دمان يا مان = ماأل، سەرا، خانوو

 و سروودمانە دەبێتە سەراى ئاوازدگرو

 man- gaire ــ مان گئير2

 بەماناى بلێندترين سەرا

و رەوانى خۆم لەبلێندترين سەراى بيرى خاس جێگير دەكەم، بەئاگايى لەو پاداشەى كە )رۆح
و توانام ەو شوێنەى دەتوانممەزدائاهورا بريارى داوە بيدات بۆ ئەو كارانەى كردومانە، تا ئ
 .4بەندى  28هەبێت خەڵکى فێرى ئەوە دەكەم كە لەِرێى ِراستيدا تێبكۆشين(يەسنا 

 ونگهئوش دمانە منتگهوونگهئوش دمانە ياــ3

Vangheush demana manangho 

 بەماناى )سەراى بيرى خاس(

و لەنێودەچآ، ئەوانەى خاوەنى ناوى خاسن، وەها هەست بە )ئەوسا كە درۆ شكست دەخوا
يەسنا  10و راستيدا( بەندى و پاكى مەزدائارەزووى دڵی خۆيان دەكەن لەسەراى بيرى خاس

30 

 Vahishtem manu ــ وەهيشتم مەنو4

 ويژدانى ئاسودەيە.بەماناى )خاسترين بير(ە ياخود

 drujo demana ــ دروج دەمانە5

 و دەرون ِرەشى.بەماناى )سەراى درۆ( كە بريتيە لەدۆزەخ

 Achishtem demana manangho ــ ئەچيشتەم دمانە مننگهو6

 بەماناى )سەراى خراپترين بير(

 Achishtem manu ــ ئەچيشتەم مەنو7



 ويژدان.بەماناى خراپترين بير، خراپترين حاڵەتى رۆحى، ئەشكەنجەى

و ووشانەى سەرەوە، دەبينين كە گشتيان پەيوەندييان بە بيرسەرنج بدەينە ئەو ئەگەر بێتو خاس
 و تايبەتييان نييە.و جێگەيەكى مادىئەندێشەوە هەيە، هەروەها هەمويان لەنێو دەروندان

دەكا كە ئايا سزاى  ئاهورامەزدادا، زەردەشت پرسيار لە20تا  14بەندى  31لەيەسنا 
و ئەوانەى كە بۆ ئاوەدانكردنەوەى پاداشتى پەيرەوانى راستىو و اليەنگرانياندرۆزنان
 و پەرەسەندنى يارمەتى دەدەن چييە؟و پێشكەوتنکۆمەڵگا

 دا بەم شێوەيە وەاڵمى دەدرێتەوە:20لەكۆتاييدا لەبەندى 

و مەلێبەندێتى، و دروست بِروات، لەپاشاندا رووناكى، جێگە)ئەو كەسەى بەرەو ژيانێكى پاك
و شيوەن، و سەرگەردانىپەشيمانى بە و درۆزنان ماوەيەكى يەكجار زۆررانبەآلم بەدكا

 ويژدانيان بەرەو كردارى خۆيان رادەپێچن(.لەتاريكيدا دەبەنەسەر. بەراستى بەدكاران

و ويژدانىلێرەدا زۆر بەراشكاوى ئاماژە بۆ ئەوە كراوە كە سەراى خراپەكاران ئەشكەنجەى 
و دأل ِرەشى يانە، وپاداشى پياوچاکان مەلێبەندى رووناكييە، كە هەمان بەهەشتى بيرى بآ قەرار

ويژدانيان بەرەو كردارى خۆيان رادەپێچن، ماناى ئەوەيە كە كردارى خاسە، رستەى بەدكاران
ويژدانى ئادەميزاد بەرەو ويژدانيان ئەشكەنجە دەدات، بڕی دەبێژن كە لەپەسالندااپيانخر

 ودرێژى باسى لێدەكەين(.بەهەشت يا دۆزەخ دەچێت، )لەپاشاندا بە دور

بونى ئادەميزاد، ئاكامى يبەگوێرەى باوەِرى زەردەشت، ئەو هەڵسوكەوتانەى دەبنە هۆى بەهەشت
دەميزادە بە ياساكانى فەرمانِرەوايى بوون، بە پێچەوانەوە، دوچاربون و ئاگايى ئاو دانايىژێرێتى

و و بآ ئاگايى ئادەميزادە، هەروەها فراوان كردنو نەزانينبە دۆزەخ لەئاكامى گەوجێتى
و بيرى ئادەميزاد بە تێكرايى، بەگوێرەی ياساى راستى )ئاشا(، شتێكى زێدەكردنى زانيارى

و و فراوانبونى زانيارى، كەوايە، بەرە بەرە بە زيدەبونو بەردەوامەو سروشتىئاسايى
و كردارى، لەرێبازى هاوئاهەنگبون لەتەك ياساى راستى دا بەرەو وتەوتێگەشتنى مرۆڤ، بير

خاسى دەروات، وبەم شێوەيە بارى قورسى دۆزەخ بەسەر پشتى رەوانى ئادەميزاد سوكتر 
 بێت.وِرووناكى بەهەشت زێتر دەدەبێت، وشادى خۆشى

لەم هەڵسوكەوتەدا، ئەركى سەرشانى مرۆڤ ئەوەيە زێتر هەوڵو كۆشش بدات كە لەم كێشەيەدا 
و و زۆر بەخێرايى، نەزانين لەنێو بەرێت بۆئەوەى بارى دۆزەخ سوكترزانيارى خۆى پتر بكا

 و خۆشى بەهەشت زێتر بێت.كەمتر

و هۆشى خۆى زێتر انيارىوچانى خۆيەوە، زبێگومان مرۆڤ دەتوانآ بەهۆى هەوڵو كۆششى بآ
و ناراستيەكان واز لەخراپييەكانو بەويستى خۆىبكات، هاورآ لەتەك ئەمەدا، دەتوانآ ئاگايانە

 بهێنێت.



و تواناى بيركردنەوەى كە هەيەتى، بەم شێوەيە، زەردەشت لەاليەكەوە مرۆڤ بەهۆى ئەو هێز
ى، لەاليەكى ديكەوە، دڵنياى نآ كە چارەنووسى خۆى ــ چاک ياخراپ ـ بەدەست خۆيەتادەوايد

دەكات بەوەى كە دەتوانآ خۆى خۆى خاستر بكات. هەروەها هيوادارى دەكات كە هەموو كەس 
و ماندونەبون لەِرێى پتركردنى زانيارى و هەروەها كۆششو ئەقلى خۆيەوەدەتوانآ بەهۆى بير

اوكراوە بۆى، چارەنوسى و هەلێبژاردن كە لەبونيدا ِرەچو لەسەر بنچينەى هەمان ئازادىخۆيەوە
و رۆحى خۆى لەدۆزەخەوە ِراگوێزێتە نێو بەهەشت، خۆى لەخراپە بۆ خاسى بگۆِرێت

بەواتەيەكى دى، ئادەميزاد هەروەكو چلۆن تواناى ئەوەى هەيە دۆزەخ يا بەهەشت بۆخۆى 
و زيادكردنى بەهەشتيشى هەيە. لەبەر ئەمە، بخولقێنآ، تواناى ئەگەرى كەمكردنەوەى دۆزەخ

ۆزەخ بۆ ئادەميزاد لەروانگەى بيرى زەردەشتەوە هەميشەيى نييە، بەڵکو كەمێك درێژخايەنە، د
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و بزانن و دانا ئافراندويەتى تێبگەنو ِرەنج( كە خواى ژير)خەڵکينە، هەركاتێك لەياساى )خۆشى
و بەختەوەرى هەميشەيى ۆشىو بەدكارانە، خكە لەئاكامدا رەنجى درێژخايان سزاى درۆزنان

 پاداشتى پەيرەوانى راستى دەبێت، ئەوسا بێگومان بەهەلێبژاردنى راستى دەگەنە بەختەوەرى(.

لێرەدا پرسيارێكى گرنگ دێتە گۆِرآ، ئايا لەروانگەى جيهانبينى زەردەشتەوە، پاش ئەوەى 
بووە رزگارى  رۆحى ئادەميزاد لە لەشى جيا دەبێتەوە، لەو بەهەشت يادۆزەخەى كە تووشى

دەبێت، ياخود ئەم )خۆشى(يە يا )خراپترين حالەتە( هەتاهەتايە هەروا بۆ رۆح دەمێنێتەوە؟ 
و راستەوخۆى بۆ ئەم و رۆشەنزەردەشت لەنێو گاتاكاندا بەِراشكاوى ئاماژەيەكى ِروون

 مەسەلەيە نەكردووە.

تانەى كە لەتەك هەستى و ئەو شلێرەشدا دوبارە زەردەشت نەچۆتە نێو باسى جيهانى پاش مردن
 ئادەميزاد دا پەيوەندييان نييە.

و سوود زەردەشت، بير لەم ژيانە دەكاتەوە كە چلۆن ئادەميزاد بتوانێ خاستر تيايدا بژى
و بێخەوشێتى بِروات. بەآلم ئەوەى شايانى باس بێت و بەرەو پوختەيىلەخۆشيەكانى وەربگرێت

و بچينە نێو قواڵيى بڕی ى زەردەشت بدەينوردى سەرنج لە وشەكانئەوەيە كە ئەگەر بە
 لەپەيامەكانى، دەتوانين هەندێ شتمان وەدەست بكەوێت، بۆنمونە:

، هەروەكو لەمەوبەر باسمان لێكرد، دۆزەخ بە درێژخايەن، نە 30يەسنا  11ــ لەسروودى 1
 هەميشەيى باسدەكات.

 ميشەيى داناوە.دا، بۆ پەيرەوانى درۆ، دۆزەخى بە هە 46يەسنا  11ــ لەسروودى 2

و ، نەمرێتى بەهەشتى بۆ پەيرەوانى رێگەى راست45ــ لەسروودى حەوتەم لەيەسناى 3
 دۆزەخى هەميەشيى بۆ خراپەكاران ناساندووە.



  

و رەچاوكردنى و چونە نێو قواڵيى دەرياى پەيامەكەى زەردەشتئێستا ئيدى، بە لـێوردبوونەوە
و ئاوەدانى و پێشخستنو كردارى ئادەميزادو ئارمانەكانى ــ كە بريتين لەچاکسازى بيرئامانج

 ژيان لەم جيهانەدا ــ دەتوانين بێژين كە:

و دوچارى دەبێت، پاش د لەم جيهانەدا تووشخاسترين ياخراپترين حاڵەتێك كە رۆحى ئادەميزا
و رەوانى ئەو كەسە، بەم شێوەيە، بەهەشت و لەناوچونى لەشيش، هەر بارە بەسەر رۆحمردن

وكردارى مرۆڤ خۆى هاتۆتە دى، لەتەكيا لەم جيهانەدا بەرەو جيهانى يا دۆزەخ كە بەهۆى بير
 ديكە دەِروات.

وكۆششى خۆى و تواناى هەيە هەوڵكە دەبێ تا هێزكەوايە، دوبارە ئەمە ئادەميزاد خۆيەتى 
ويژدانى بووە بەرەبەرە لەژياندا بەكاربهێنێت بۆئەوەى ئەو دۆزەخەى، لەژياندا بارى سەر

و بەهەشت بكاتە جآ نشين، بۆئەوەى لەژيانى جيهانەكەى ديكە كەمبكاتەوە تا ڵی رزگار دەبێ
 و شادمانى هەميشەيى وەدەست بكەوێت.امىِرەوانى لەبەر رۆشنايى ئەو بەهەشتە دەرونيە، ئار

ديدى زەردەشت لەبارەى درێژخاياندنى دۆزەخ بۆ ئادەميزاد، پەيوەندى بە ژيانى ئەم 
جيهانەوەيە، ماناى ئەوەيە كە ئادەميزاد تا ئەو رۆژەى زيندووە، دەرفەتى ئەوەى هەيە كە 

ات، لەدۆزەخى دەرونى و راستى بِروو رەفتارى خۆى، بەرەو خاسێتىبەگۆِرينى هەڵسوكەوت
 خۆى ــ هەرچەندە درێژخايەنيش بێت ـ كەمبكاتەوەو لەهەميشە بوونى رزگارى بكات.

و دۆزەخ لەروانگەى زەردەشتەوە باسى لێكرا، بەگوێرەى ئەوەى تائێستا دەربارەى بەهەشت
 دەتوانين زۆر بەكورتى دەربارەى ئەم باسە بێژين:

ردنەوەدا ئافەريدە بووە، وبەگوێرەى ياساى راستى و تواناى بيركمرۆڤ، هاوجوت لەتەك هێز
ويستى خوايە، ئازادە لەچۆنيەتى بيركردنەوەو هەلێبژاردندا. ئەم ئازادى و)ئاشا( كە ياساى بوون

هەلێبژاردنەى بەرپرسياري دەكات بەرامبەر جۆرى هەلێبژاردنەكەى، هەروەكو چلۆن دژە 
هەيەتى بۆخۆى دەگەِرێتەوە، وئەم ياساى و هەڵسوكەوتى هەر بەو شێوەيەى كردارى رەفتار

و فەرمانِرەوايى ئەم )بوونە(يە، گەرانەوەش بەشێكە لەياساى نەگۆِرى )راستى( كە ژێرخان
و دۆزەخ )ياخراپترين كەوايە لەم روانگەيەوە، بەهەشت )ياخود باشترين حاڵەتى دەرونى(

ە ئادەميزاد خۆيەتى كە بۆ خۆى حاڵەتى دەرونى( خوا بۆ ئادەميزادى نەخولێقاندووە، بەڵکو ئەم
و هەڵسوكەوتى خودى و منتيقى رەفتاردەخولقێنآ، وئەمە لەراستيدا دژەكردارى سروشتى

و بآ هيچ كەموكوِرييەك بۆ خۆى دەگەرێتەوە. كەوايە، ئادەميزاد ئەم تواناييەى هەيە ئادەميزادە
و ناراستى، وبەرەو پەكە لەكاتى ژيانيدا لەم جيهانەدا بەهۆى دوورەوپەرێزى كردن لەخرا

و دروستى هەنگاو هەلێهێنان، لەدۆزەخى دەروونى خۆى كەمبكاتەوەو بەهەشتى و راستىخاسى
 ژيانى خۆى زێتر بكات.



و و رزگارى بوو لەتاريكىو رەوانيش پاش ئەوەى لە لەش جيادەبێتـەوەبەم شێوەيە، رۆح
 شت، نەمرانە رزگارى بێت.وپِر لەرووناهى ئارامبەخشى بەهەئازارەكانى دۆزەخ، وتێر

و ژيانى پاش مردن لەنێو ئاينە جۆراوجۆرەكاندا هەر لەمێژەوە تا ئيمِرۆ باوەِر بە نەمرێتى رۆح
و تێکەڵوبونى و گفتوگۆبووە. لەئاينى خواپەرستى زەردەشتيدا )پێش دەستكاريكردنجێگەى باس

ى خودى زەردەشت، زۆر كەم باسى وتە ِرەسەنەكانو هەروەهاو باوەِرە ديانيەكانى ديكە(ئەفسانە
كراوە. ئەگەر تەنيا لەروانگەى گاتاكاندا  (و الگبيعەماوراسەرو سرووشتى ) تەوەرەكانى

بِروانينە ئەم ئاينە، دەبينين زۆربەى زۆرى ئامۆژگارييەكانى دەربارەى چلۆنايەتى چەرخاندنى 
بايەخ بە ئاكارەكانى ژيان  و چى بكەين كە خاس بژين. بۆ ئەم كارەش زێترژيانى ئەم جيهانەيە

دراوە، وئەو سآ بنچينە بەناوبانگەى كە ئاينى خواپەرستى )زەردەشتى( لەسەر بونياد نراوە، 
و جێگەى خۆى كردۆتەوە كە بريتين و ناوبانگێكى تايبەتى هەيەوسەرجەم لەهەموو جيهاندا ناو

دروست دژى ئەم و رەوشتى ئەهريمەنيش و كردارى چاک، سيفاتلەبيرى چاک، وتەی چاک
و كردارى خراپ. زەردەشت هەميشە خەڵکى واتە بيرى خراپ، وتەی خراپسآ بنچينەيەيە

و هانداوە لەم دوو رێگەيە، رێگەى چاکە هەلێبژێرن، بۆئەوەى لەم جيهانەدا پاداشتى مادى
 لەجيهانى پاش مردن پاداشتى معنوى وەربگرن.

وكۆشش لەرێگەى راستودروست، مرۆڤ دەربارەى پاداشتى مادى ئەم جيهانە، بەهۆى كار
 و ئاسايشى پێدەگات.و پِر لەخۆشىو ژيانێكى بەختەوەرپاداشتى خۆى وەردەگرێت

و دەردەسەرى و ناخۆشىو خەفەتو تەوەزەلى دەبێتە هۆى دابارينى خەمبە پێچەوانەوە، تەمەڵی
 ويستو ئارەزووى ئەهريمەنە(.بەسەر ژيانى ئادەميزاد دا)كە ئەمە

و چۆنيەتى جيابونەوەى لەلەشى اكاندا، باسى هيچ شتێك بەراشكاوى دەربارەى رۆحلەگات
ئادەميزاد نەكراوە. بەآلم دەربارەى هەلێسەنگاندنى باوەِرى مرۆڤ بە بوونى كردگارى 

دەكات، وهەروەها دەربارەى سآ جێگە يا پلە قسەكراوە كە  62دەستە تاكوتەنيا، باسى سآ جۆر يا
 11بەندى  28و بەرزەخ دابنيێن. لەيەسنا هات و دۆزەخدەتوانين ئەو سآ جێگەيە بە بەهەشت

 دەبێژێ:

).. لەم روەوە ئەى مەزدا بەهۆى ئەقڵەوە تێم بگەيەنە كە ژيانى داهاتوو)پاش مەرگ( چلۆن 
 دەبێت؟(.

و هەندێ هۆى ديكە بڕی جار دەتوانرێت بەگوێرەی شێوەى تەفسير لەزۆر جێگەى گاتاكاندا،
و ئەشكەنجە و كاركردنەسەر هەستى مرۆڤ دەربارەى خۆشىو دۆزەخبەهەشت

 ويژدانى بژمێرێت.بەدياردەيەكى
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و ئارام دەبێت، هەست بەخۆشى واتە، هەركەسێك كارى چاکە بكات، ويژدانى ئەوەندە ئاسودە
ويژدانى و ناشايست بكات، ئەوەندەانەوە مرۆڤێك كە كارى خراپبەهەشتى دەكا، وبەپێچەو

 نارەحەت دەبێت، كەوا دەزانێ لەئاگرى دۆزەخدايە.

و مەكتەبەكانى و باوەرِ هەروەكو لەمەوبەر ئاماژەمان بۆ كرد، لەنێو گشت ئاينە ئاسمانيەكان
و سەرو زيادە خستەدروستبووى دەستى مرۆڤ، پاش ماوەيەك )كەم يا زۆر( گۆِرين

و فەلسەفەى و باوەرِ و بيركەمكردنەوە لەئەسڵی فەلسەفى ئەو باوەِرانە ِروو دەدات. ئاين
و و بآ بەش نييە. پاش ئەو هەموو كارەساتانەى بەسەر ئەم ئاينەزەردەشتيش لەم مەسەلەيە جيا

نى و سوتاندو عەرەبەكان بۆ سەر ناوچەكەپەيرەوانيدا هاتووە، بەتايبەت هێرشى ئەسكەندەر
و ِرەشكوژى پەيرەوانى زەردەشت، ديارە كە و دەربەدەركردنزۆربەى زۆرى كتێبەكان

گۆِرانكارييەكى زۆر بەسەر بنچينە فەلسەفيەكانى ئەم ئاينە پيرۆزە دا هاتووە، بەتايبەتى 
دەربارەى ژيانى پاش مەرگ، هەندێ لەهۆكارەكانيش دەگەرێتەوە بۆ خودى پياوە بەناو 

 دواى زەردەشت خۆى.ئاينيەكانى سەردەمى 

و پەسالن و رۆژى پاش مەرگلێرەدا بەپێويستىدەزانم زۆر بەكورتى باسى چارەنووسى رۆح
و بڕێ لەنوسينەكانى پەهلەوى و لەيەشتەكانبكەم. پوختەى ئەوەى خراوەتە پاأل. ئاوێستا

 باسكراوە دەبێژێ:

ژى سێهەمدا، ئيدى رۆح .. پاش مردنى ئادەميزاد تا سآ رۆژ رۆح لەلەشى جيانابێتەوە، لەرۆ
لەلەشى مردووەكە جيادەبێتەوەو بۆ گەيشتنە پاداشت يا سزاى كردارى خۆى، بەرەو پردى 

 چينوەت دەروات.

 دەبێژێ: 27ــ 24، بەندى 19لەكتێبى ڤەنديداد، بەشى 

)ئەى دروستكەرى جيهان، چارەنووسى ئەو كارە خاسانەى كە كەسێك لەجيهانى ماديدا بۆ 
 ى، پاش مردن بۆکوێ دەچێ لەكوێرا خِر دەبنەوە؟رۆحى خۆى كردويەت

ئاهورامەزدا دەفەرموێ: پاش ئەوەى ئادەميزاد دەمرێ، ئەگەر گوناهبار بوبێت، لەپاش 
و تيرۆژى خۆر لەبەرەبەياندا، فريشتەى ميهر دێتە سەر كێوێكى درەخشان وسێهەمين شەودا

 هەلێدێت:

رۆحى ئەو كەسە گوناهبارە  ،Vizares ئەى زەردەشت، دێوێك كە ناوى )ڤيزەرەش(ە
دەبەستێتەوەو لەتەك خۆيدا دەيباتە سەر پردى چينيوەت، لەوێرا هەر كارێكى لەجيهانى مادى 

 دا كردووە، لێپرسينەوەيەكى تەواوى لێدەكرێت.

و نەرمونيان، خۆش وكردارى خاس خۆى لەشێوەى كيژۆڵەيەكى فرەجوانهەر لەوێرا كار
 و خۆى دەردەخات.دەنوێنآ Nairika بەناوى نائيريكاو دانا و باآلبەرز، ژيرئەندام



و و لەسەر پردى چينيوەت دەگوزەرآرۆحى مرۆڤە خاسەكان لەكێوى ئەلبورزەوە تێدەپەرێنآ
دەيانگەنێتە جێگەى ديارى كراويان. ئا لەم كاتەدا، فريشتە وەهومەن لەبارەگاى رووناهييەوە 

 و دەبێژێ:هەلێدەستێت

نەمرە هاتيت؟  وئەى پياوخاس، چلۆن لەجيهانى كاتى )مادى(يەوە بەرەو ئەم جيهانى هەميشەيى
و دەچنە و فريشتەكانىو شادييەوە دەگەنە خزمەت ئاهورامەزدارۆحى مرۆخاسەكان بەخۆشى

 و تێکەڵ بە پياوخاسانى ديكە دەبن(.نێو بەهەشت

و دەبى ئاماژەى بۆ بكرێت ئەوەيە كە ئەم گۆِرانكارييانە دەربارەى لێرەدا ئەوەى شايانى باسە
و ى تێکەڵ بەم ئاينە بووە؟ چونكو لەسەردەمى زەردەشتو دۆزەخ چلۆنوێ بە ئاسانبەهەشت

و سزاكەى و خراپە كە ئادەميزاد دەيكا، پاداشتپيرەوە نيزيكەكانى لەم بارەيەوە، هەركام لەچاکە
 ويژدانى ئەو كەسەوە پێى دەگاتەوە.بەهۆى

لەبيستەمين نەسكى ئاوێستاى سەردەمى ساسانييەكان كە بەنێوى )هادوخت نەسك(ە وەيە، 
دەربارەى چارەنووسى رۆح هەروەكو لەسەرەوە باسمان كرد دوپات كراوەتەوە. ئەم نەسكە 

ونزا دەدوێت، بەشى كراوە بە سێ بەشەوە، بەشى يەکەمى دەربارەى سوودى هەندێ لەوێرد
و ويژدانى خراپەكارانو بەشى سێهەم و چارەنووسيان پێشان دەداتويژدانى پياوخاساندوهەمى

 ان دەدا.گوناهباران پيش

 لەم نەسكەدا لەبەشى دوهەمدا دەبێژێ:

)زەردەشت لەئاهورامەزدا دەپرسێت، كاتێك پياوخاسێك لەم جيهانە وەدەردەچێت، ئەو شەوە 
 رۆحى لەكوێرا دەگيرسێتەوەو پشوو دەدات؟

و شادترين وەاڵمى دەدرێتەوە كە ئەو شەوە رۆح لەنيزيك لەش دەمێنێتەوەو يەكـآ لەخۆشترين
و داواى نزاونيايش كردنو بەسەر سەرى لەشەوە دەست دەكا بە شەوانى تا ئەوسا دەبێت

و سێهەم هەمان پرسيار دەكاتەوە. لێبوردنى بۆ دەكات، زەردەشت دەربارەى شەوى دوهەم
شەو  هەمان وەاڵمى پرسيارى شەوى يەکەم دەبيستێت. بەم شێوەيە، رۆح بۆ ماوەى سآ

 خاوەنەكەى دەمێنێتەوە. لەجەستەى نيزيك ِروێژ

رۆژى چوارهەم شەمالێێكى فێنكى بۆن خۆش  پاش تێپەِربونى سێهەمين شەو، بەرەبەيانى
و شادييەوە، چونكو ئەو بۆنەى بەسەريا دێت. و رۆح دەخاتە خۆشىلەباشورەوە هەلێدەكا

واى نەكردبوو، پاش ئەوەى ئەو بۆنە بەسەريا دێت، ويژدانى لەشێوەى هەرگيز تا ئەوكاتە، بۆنى
 كيژۆڵەيەكى يەكجار جوان.



و بەشەرمو حەياى پانزە ساڵنە، خۆى پێشان دەدات. كيژۆڵەيەك باآلبەرز، دەموچاو سپى، سينەپرِ 
و خاسى هەيە تيايدا كۆبۆتەوە. رۆحى پياوچاکەكە ڵی بەئەندازەيەك جوان كە هەرچى جوانى

 دەپرسێت:

 ئەى جوانترين كيژۆڵە، تۆ كێيت؟

 كيژۆڵە ناسكەكە لەوەاڵمدا دەبێژێ:

تۆم، ئەتۆ كارێكت كرد كە من بەم شێوەيە ويژدانى وتە خاسى كردار خاس، ئەزئەى پياوخاسى
و سەربەرزبم، لەجيهاندا، لەكاتى ژيانتا، كاتێك كە خەڵکى ديكە خەريكى خراپەكارى جوان

و هەڵسوكەوتى شايستەتەوە، منت كە جوان و بەهۆى كرداربون، ئەتۆ رێگەى خاسيت گرتەبەر
او خاسەكە، رۆحى ئەو پياوە خاسە ويژدانى پيبووم جوانتركرد. پاشان ئەو كيژۆڵە جوانە، ياخود

بەختەوەرە دەگەيەنێتە يەکەمين مەنزلێگا كە بيرى خاسە، پاشان دەيباتە دوهەمين مەنزلێگا 
وتەی خاسە، سێهەمين مەنزلێگا مەلێبەندى كردارى خاسە. ئەوسا رۆحى پياوە خاسەكە كە

 شەيى(.و دەچنە نێو بەهەشت يا دەبنە رووناكى هەميويژدانيدا يەكدەبنلەتەك

لەبەشى سێهەمى ئەم نەسكەدا، هەموو ئەم رووداوانە دوپات دەبنەوە، بەآلم بە پێچەوانەوە، بۆ 
و و بەم شێوەيە كە سآ شەوى يەکەم، رۆحى خراپەكار دوچارى ئەشكەنجەخراپەكاران

نارەحەتييەكى يەكجار زۆر دەبێ، وپاشان بەرەبەيانى رۆژى چوارهەم، ويژدانى لەشێوەى 
و رۆحەكە بە سآ قۆناغى دۆزەخ تێپەِر دەكات و ناشيرين خۆى دەنوێنآەكجار ناحەزپيرەژنێكى ي
و لەكۆتاييدا لەبۆشاييەكى تاريكى بآ پايان بەرەآلى و كردارى خراپ(وتەی خراپ)بيرى خراپ

 دەكات.

و كردارى چاک، ئەم سآ بنچينە بنەرەتييە ئاكاريەى كە كۆڵەكەى ئاينى بيرى چاک، وتەی چاک
تين، بريتين لەسآ قۆناغى تكاملى ئاكارى مرۆڤ، كە هەركات كەسێك پەيرەوى زەردەش

و چۆنێك پەيرەوى لەدوانەكەى ديكە دەكات. بێگومان ئەگەر لەيەكێكيان بكات، بآ هيچ چەند
ووردى بِروانينە هەموو اليەنەكانى ژيان، دەبينين گشت بنچينەكانى ئوسولى ئاكارى بەشێوەى بە

م سآ بنچينە يا ئەسڵە خوآلسە دەبێت. هەركەسێك ئەم سآ ئەسڵە پاكە كردار لەجيهاندا، لە
و باوەِرى پآ بێت، لەهەموو بوارەكانى ژياندا سەركەوتو دەبێ، ئەگەر بەدروستى ئەنجام بدات

و تەبايى و ميهرەبانىو هێمنايەتىو ئاسايشهەموو بەم كارە هەلێسن، کۆمەڵگايەكى پِر لەئاشتى
و لەروى و كامەرانى مادى لەم جيهانەداە دەگەينە ژيانێكى پِر لەخۆشىمان دەبێت. ئەوسايە ك
و بآ دەدەسەريمان دەست دەكەوێت. ئا لێرەدا ئەوەمان ويژدانێكى ئاسوودەمعنوى يەوە بۆ هەميشە

و و دۆزەخبۆ دەردەكەوێت كە چلۆن زەردەشت زۆر ژيرانە توانيوێتى ئەو سآ پلەيەى بەهەشت
دانايانە ببەستێتەوە بەم بنچينە ئاكارييەوە. بەآلم لەنووسينەكانى و بەرزەخ، وەستايانە

زەردەشتيەكان كە لەپاش زەردەشت نووسراونەتەوە، باس لەوەكراوە كە يەکەمين مەنزلێگا 
و سێهەميشيان لەبەرزترين لەنێو هەسارەكاندايە، ودوهەمين مەنزلێگا لەدەوروبەرى)مانگ(دايە



ئەم داستانەدا، ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە مرۆڤ پاش ئەوەى  دوندى رووناكايەتيدايە. لەباسى
و بارەگاى )نور لەم سآ قۆناغە ئاكاريە تێپەِردەبێت، ئەوسا دەگاتە جێگەى بێخەوشى مرۆڤايەتى

و ئامۆژگارييە ِرەسەنەكانى خودى و دەگاتە پلەى خواوەندێتى. هەرچەندە لەوتەاالنوێر(
و بەخاسى ، بەآلم هەر لەئەمەى كە لەبەر دەستدايەمان بۆ نەماوەتەوەندەزەردەشت ئەوە

و پارێزراوە، ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە هەوڵو كۆششى ئەوە بووە كە رەسەنێتى مرۆڤ
و رێزى لـآ بگيرێت. هەوڵی داوە كە خەڵک بەهۆى هێزى بيركردنەوەو وپايەى بپارێزێتپلە

 رن.و دروستى ژيانيان هەلێبژێتوانايى خۆيان، رێگەى راستى

و روونە، ئەوەيە كە زەردەشت باوەِرى پتەوى بە نەمرێتى رۆح ئەوەى كە بۆمان ئاشكرا
هەبووە. ژيانى پاش مەرگى بە تەواوكەرەوەى ژيانى مادى ئەم جيهانە داناوە. هەركەسێك 

و پاكى بردبێتەسەر، لەو دنياش )لەجيهانى نەمرێتى( هەر و خاسىژيانى لەم دنيايەدا بەدروستى
و دروستى ئەم دنيا يە ژيان دەبێتە سەر، وپاداشتى هەلێبژاردنى ژيانى راستىبەو شێوە

و خراپە و پەيرەوى رێگەى درۆوەردەگرێت. بەپێچەوانەوە، ئەوانەى كە لەم دنيا مادەپەرست
و سزاى كردارى خۆيان وەردەگرن، وجگە بون، لەژيانى پاش مەرگيش هەر بەو شێوەيە دەبن

و پەشيمانى، هيچيان دەستگيرنابێت. ئەوسا دەزانن كە دوچارى و ئەشكەنجەى رۆحىلەرەنج
 و بەس.سزاى كردارى خۆيان بون

 پوختەى ئەم باسە:

و خراپە، وشەِر، چاکەو پێنج سەد ساڵ لەمەوبەر، زەردەشت دەربارەى خێرپتر لەسآ هەزار
ى و بەدبەختى، هەروەها ئازادو ناپاكى، بەختەوەرىو بآ باوەِرى، پاكىباوەرِ 

ويستو خواستى ئادەميزاد، بەرنامەيەكى وەهاى داِرشتووە كە تائێستا مرۆڤ لەم وهەلێبژاردن
 و دايِرێژآ.سەردەمەشدا هێشتا نەيتوانيوە بگاتە ئەو بەرنامەيە

و بەهۆى ويژدان، لەِروى هۆشيارىوو پاك دينبە باوەِرى زەردەشت، كاتێك مرۆيەكى راست
و بەويستى خۆى رێگەى رەى ئافەريدەگار بناسێت، وبەئازادىژێرێتى يەوە توانى داناى گەو

و پەيرەوى لێكرد، ئەوسا ئيدى دەگاتە سيفاتى كەماليەى خواو دەتوانآ بەكردار راستى هەلێبژارد
و كردارى خاس(. ئا لەم وتەوببێتە ديارگەى ئەوسآ بنچينە رەسەنەى پەيامى زەردەشت )بير

و بەهەشتى و تەبايىو ئارامىدوندى ژيانێكى پِر لەئاسايشحاڵەتەدايە كە ئادەميزاد دەگاتە 
 خسێت.ەو دەرِ ِراستەقينەى بۆ ئامادە دەبێت

و و سەرۆكو كاهن دەبێـتەوە، ونەدەبێتە النەى رابەرو مەاللەم بەهەشتەدا نە جێگەى كەشيش
زۆرەملـەيى و و رزگارە، ئازاد لەحوكمِرانو.. ئەو بەهەشتە مەلێبەندى مرۆڤى ئازادسولتان
و رزگار لەبيرى خراپى نێو دەرون. مرۆڤ بەو شێوەيەى كە دەبى ببێت نە بەو دەرەكى

و درێژخايانە. فرە لەپياوچاکان بيريان شێوەيەى كە هەيە. بێگومان ئەم رێبازە فرە چەتون
لەمەكردۆتەوەو هەوڵيان داوە بۆ چەسپاندنى کۆمەڵگايەك كە ئەم راستيانەى تێدا رەچاوبكرێت، 



و نە تا هەنۆكەش، ئادەميزدا نەيتوانيوە بە تێكِرايى بگاتە ئەم ئامانجە. ەآلم نە لەكاتى زەردەشتداب
و كۆمەڵەوە، ياخود بەاليەنى كەمەوە بێژين زۆربەى و كۆرِ دەتوانين بێژين تا مرۆڤ بەتاك

و نيزامى ئافراندن و خۆيان لەتەك ياساى راستىزۆرى خەڵک ئەم رێبازە نەگرنەبەر
و تاك ِرەوى نەخەنە الوە، کۆمەڵگا ناگاتە رۆخى دەرياى اهەنگ نەكەن، وخۆپەرستىهاوئ

 و بەختەوەرى بەچاو نابينێت.و خۆشىئارام، وئاسايش

و و دۆزەخێك، كە زەردەشت باسى دەكات، بەهيچ جۆرێك لەتەك ئەو بەهەشتبەهەشت
و دۆزەخەى يە، ئەم بەهەشتدۆزەخەى كە لەئاينە ئاسمانييەكانى ديكە باسى لێكراوە چونيەك ني

و لەروى ماديەوە بەهيچ جۆرێك لەگاتاكاندا باسى لێنەكراوە، زەردەشت، شێوەيەكى تايبەتى نييە
و و نە كاتێكى تايبەتىو نە بە جێگە. واتە نە جێگەيەكى تايبەتى هەيەنە پەيوەندى بە كاتەوە هەيە
 سەردەمێكى ديارى كراو.

و دۆزەخ، هەر راشكاوى ئاماژە بۆ ئەوە كراوە كە بەهەشتلەزۆر لەسروودەكانى زەردەشت بە
و پاداشتيش هەر لەژيانى ئادەميزاد دايە، و سزاويژدانى ئادەميزاد دايەولەم جيهانەدايە، لەبير

 وتەی خودى ئادەميزادە كە بۆى دەگەرێتەوە.ووكرداروئاكامى بير

و ەخى گاتاكان شتێكى دەرونىو دۆززۆربەى زۆرى توێژەران لەو باوەِرەدان كە بەهەشت
واى تێدا دەبينين مەعنەوييە، بەآلم بڕێ جار لەنێو گاتاكاندا ئاماژە بۆ ئەوە كراوەو ياخود بۆچونى

 كە ئاماژە بۆ ژيانى پاش مردن دەكات.

دەربارەى باسى پردى چينيوەت، هەرچەندە دەتوانين بێژين كە لەبەرئەوەى ماناكەى دەبێتە 
ەتوانين بێژين كە مەبەستى هەر لەم جيهانەدايە، بەآلم هەرچۆنێك بێت پردى دادوەرى كردن، د

 باسێكى ژيانى پاش مردنيش دەگرێتەوە.

كەوايە دەتوانين بلێێين، ئاينى زەردەشت باسى ژيانى پاش مردنيشى كردووە، بەآلم نە چۆتە 
 ووردەكارييەكانيەوە.نێو

  

 لەئاینى زەردەشتیدا هاوسەر خواستن -5

و ميللەتێك دەتوانين بە بەراوردكردنى و شارستانييەتى کۆمەڵگايەكباشترين نيشانە بۆ پێشكەوتن
پايەى ژن لەناو ئەو کۆمەڵگايەدا بناسين. هەر کۆمەڵگايەك كە رێز لەئافرەت نەگرآ، وژن 

، بێگومان ئەو و لەمافى تايبەتى بآ بەشيان بكەنو بەچاوێكى سوكەوە تەماشا بكاتبەكەم
و شوێنى گرنگى تايبەتى ئافرەت کۆمەڵگايە دواكەوتوو نەزانە. کۆمەڵگايەك كە هەست بە پايە

 و چاکە لەناو ئەو کۆمەڵگايەدا نييە.نەكا، رۆحى ِرەسەنى



دەتوانم بێژم كە رێزگرتن لەئافرەت، وبەشداريكردنيان لەمافە كۆمەآليەتييەكان، باشترين 
و جياكردنەوەيان لەکۆمەڵگايەكى دواكەوتوو. و ميللەتانى پێشكەوتوڵگانمونەيە بۆ ناسينى کۆمە

و باپيرانى بۆ ماوەتەوە، کۆمەڵگاى كوردەوراى، ئەم رەوشەى رێزگرتن لەئافرەت لەباو
و لەنێو كۆچەرەكاندا هەموو بەچاوى رێزەوە و چ لەناو گوندەكانولەمێژەوە چ لەناو شارەكان

تەماشاى مێژووى نەتەوەكەمان بكەين، زۆر نمونەى سەرنج روانيويانەتە ئافرەت. ئەگەر 
و و راميارىراكێشەر دەبينين كە تيايدا ئافرەت چ رۆلێێكى باالى هەبووە لەژيانى كۆمەآليەتى

تەنانەت ئيشوكارى جەنگيشدا. ئەم رەوشتە بەرزە، هەروەكو گوتمان لەباپيرانمان بۆمان 
ئەم باسە كردووە، پێش هەزاران ساڵ تى لەسەر خماوەتەوە، وزەردەشت زۆر زۆر جە
و پايەيەكى تايبەتى بۆ ئافرەت داناوەو بە بەشێكى گرنگى لەمەوبەر لەكتێبى پيرۆزى ئاوێستا پلە

ئاينيش دا، شان   و رەسمىلەکۆمەڵگادا داناوەو لەهەموو مافێكى كۆمەآليەتى تەنانەت لەرێ
 بەشانى پياو بووە.

اكيزەيى ئافرەت كراوە. لەگاتاكاندا، يەكآ لەئامانجە و پلەئاوێستادا ستايشتى پاكدامەنى
و و رێز لەيەكگرتنى ژنسەرەكيەكانى پێكهێنانى خێزان لەسەر بنچينەى خۆشەويستييەكى پاك

كردووە كە  ىپياو داناوە. كە يەكێك لەنوێژەكانى زەردەشتيەكان ستايشتى ئەو ئافرەتە پاكانە
و ئافرەتانەى كە لەتەك هاوسەرەكانيان بە و دروستى يان گرتۆتەبەر، وئەرێگەى راستى

 و فەرمانەكانيان جآبەجآ دەكەن.و فيداكارنئەمەكن

و بەرپاكردنى ژيانێكى لەئاينى زەردەشتيدا، هاوسەرخواستن بە مەبەستى پێكهێنانى خێزان
و و زاوزآ كردن، بە شێوەيەكى وەها لەسەر بنەمايەكى راستىو كامەرانىو پِر لەشادىخۆش

و بەهێز لەبەر چاوگيرابو كە خۆى لەخۆيدا دەبێتە دەستەبەرى )زامنى( بەردەوامبونى دروست
 و مێرد هەتاهەتايە.و خۆشەويستى لەنێوان ژنژيانى هاوبەشى

و كوِرانە دەكات كە ( ئامۆژگارى ئەو كيژۆڵە5بەندى  53زەردەشت لەگاتاكاندا )يەسنا هات 
 و پێيان دەبێژێ:پێكەوە پەيمانى هاوسەريتى يان بەستووە

 )ئەم گوفتارانە ئاراستەى ئێوە دەكەم

  

 و زاوايان،ئەى تازە بوك

 بە بيرێكىت خاس، گوێ بۆ ئامۆژگارييەكانم ِرابگرن

 و بەكارى بێنن:دانى خۆتان هەڵيسەنگێننويژولەرێگەى

 و خۆشەويستييەوە بژين،هەميشە بە بيرى خاس



 وهەريەكەتان لەراستيدا

 پێشبِركـيى لەيەكترى بكەن

 و خێزانێكى خاس پێكەوە بنێن(تا ژيانێك

  

و جڵەو لەبآ لەئاينى زەردەشتيدا، بۆئەوەى تەكوزى لەئيشوكارى جيهاندا بەردەوام بێـت
و ەرەآليى بگيرێت، جەخت لەسەر هاوسەرخواستن كراوە، وژيانى تەنيايىو برەوشتى

 و ناپەسەند باسى لێكراوە.و پێكنەهێنانى خێزان، بەكارێكى خراپگۆشەگيرى

 ، ئاهورامەزدا دەبێژێ:47د، بەشى چوارهەم، بەندى يداەندڤلە

پياوى بآ ژن، وپياوى  لە ئەى ئەسپەنتمان زەردەشت، ئەز، هەميشە پياوى ژندار)
 (.دەزانم بەخاستر پياوى بآ خانومانن لە خانەدار

و دەبێژێ )ئەركى سەرشانى هەموو كەسێكە كە براى ئاينى خۆى هانبدات 44هەروەها لەبەندى 
 نى هاوسەرێتى(و بەرپاكردنى ژياو يارمەتى بدات بۆ ژان هێنانرێنمايى بكات

و رێگەو و باشترين شێوە چارەسەريەتىهاوسەر خواستن، لەئاينى زەردەشتيدا، بەجوانترين
و پياو و چۆنيەتى پەيوەندى كردنى ژنو شووكردنرێنمايى بۆ رەچاوكراوە. تەوەرى ژن هێنان

ەربارەى و پاكە، وە دو پاك كە بنچينەى کۆمەڵگايەكى دروستبۆپێكهێنانى خێزانێكى بەختەوەر
و كوِر پێش ئەوەى ئەم پەيوەنديە پيرۆزەيان دەست پێبكات، تەندروستى جەستەو رەوانى كچ

و و كێو درێژى باس كردوەو بەرنامەى بۆ دارێژراوە، وهەروەها دەربارەى چۆنيەتىبەدوور
 كێ دەبێ بەيەكەوە هاوسەربن باس كردوە.

يەك هاوسەر بۆخۆيان هەلێبژێرن، وە هيچ و پياوى زەردەشتى، لە ژيانياندا تەنيا دەتوانن ژن
و پياوێك تا لەژياندان، بۆيان نيەو ناتوانن بەگوێرەی ئاينى زەردەشتى لەيەك هاوسەر زێتر ژن

هەلێبژێرن، بەاڵم پاش مردنى يەكێكيان، ئەوەى ديكەيان پاش تێپەر بوونى ساڵێك بەسەر مردنى 
و پياو لەيەكدى، واتە رەهايى، ەوەى ژنهاوسەرەكەى دەتوانێت ژن بهێنێ يا شو بكات. جيابون

لە ئاينى زەردەشتيدا نييەو قەدەغەيە، مەگەر ئەوەى لەيەكآ لەدوو هاوسەرەكە )ژن يا پياو(، 
و گەورە كارێكى ناشايستى رەوشتى دەركەوێت، ئەوسا بەگوێرەى دادوەريتى پياوە ئاينييەكان

ەم جيابونەوەيە )رەهايى( زۆر پياوان لە يەكدى جيا دەكرێنەوە. ئەوەى شايەنى باسە، ئ
و بە رنامەى سەخت لەبەردەم ئەم كارە دانراوە، كە بەراستى بۆتە ييە، وهەندێ كۆسپن ئاسان

 كارێكى چەتون بۆيان.



و پياوە كە لەيەكدى جيا دەبنەوە لەناو کۆمەڵگاى يەكێ لەو كۆسپانە ئەوەيە كە ناوى ئەو ژن
ەنەوە، كە هەردوو اليان ئەوەندە شەرمەزارببن، ِروى زەردەشتييەكاندا وەها بە بەدناوى باڵودەك
 ِروانينە هاو ئاينى يەكانى خۆيان نابێت.

و بۆ كچ چواردە لە ئاينى خواپەرستى زەردەشتيدا، تەمەنى هاوسەر خواستن بۆ كوِر پانزە سااڵن
سااڵن رەچاو كراوە. دەربارەى هاوسەر خواستن لەتەک بێگانە )واتە زەردەشتى نەبێت( و 

وا و شوێنى بۆ ديارى كراوە، بەاڵمو پياو، تا ئەندازەيەك ِرێسەلەى رێكەوتنى خوێنى ژنمە
و هاوئاينى خۆى بەبێش دەزانرێ كەهەر كەسێك لەتەک هاونەژادو لەنێو نەتەوەى خۆيدا

و تا ئەو شوێنەى دەتوانێ هاوسەر لەنێو بێگانەدا هەلێنەبژێرێت. چونكوو هاوسەر هەلێبژێرێت
و يا هەر نەمێنێت، لە پاشاندا و....... ئەگەر سست بێتو كەلوپورو باوەرى رۆحىئەو پەيوەند

 و مەترسييان دەكات.دوچارى گرفت

لە ئاينى زەردەشتيدا جووت بون )نكاح( لەتەك ئەم خزمانەدا قەدەغەيە: باوك، دايك، خوشك، 
دايكو باوك(، ژنى برا، پورزا، دايەن، برازا، خوشكەزا، پور )خوشكى دايكو باوكى( نەنك )

باپير، باوەژن، كوِرەزا، كچەزا، ژنى كوِر، خەسوى كچ، خەسوى كوِر، دايەگەورەى ژنى 
و كوِر، خوشكى باوكى ژن، خوشكى دايكى ژن، براژنى باوك، براژنى دايك، ژنى برازا

 خوشكە زا، مێردى برازاو خوشكە زا، هاوشيرە.

  

 و هاوسەر خواستن:و جۆرى مارەكردنشێوە

 و ژن خواستن پێنج جۆرە:زەردەشتيەكان مارەكردن الى

 پاتشا ژنى:                                    -1

و كچ بۆ يەکەمين جار وە بەرەزامەندى دايكو ئەم شێوە مارەكردنە بريتي يە لەوەى كە كورِ 
 و شووبكەن. بەمجۆرە ژنانە دەبێژن پاتشا ژنو دل وەشى يان، ژن بهێننبابى هەردووال

 ئەيوك ژنى:                                    -2

( يە، واتا پياوێك بيەوێت تاقانە كچى خێزانێك بخوازێت. كچى تاقانەى بێ برائەيوك بە ماناى )
لەبەر ئەوەى كچ ناتوانێت پاش مردنى باوكى مالێو مولێكى باوكى بۆ خێزانێكى ديكە ببێت، 
بۆئەوەى ئەو داراييە هەر لەنێو خێزانەكەدا بمێنێتەوە، پێويستە كە پاش ئەوەى شوى كرد، 

واتە باوكى كچەكە كە دبێتە باپيرى منداڵەكە( يەکەمين كوِرى خۆى بەناوى باوكى خۆيەوە )
ناو نووس بكات، بەم شێوەيە هەموو دارايى باوكى كچەكە بۆ منداڵەكەى دەبێت بەمجۆرە ژنانە 

 دەبێژرێت ئەيوك ژن.



شايەنى باسە ئەم جۆرە هاوسەرخواستنە لە رۆژگارى دوور باو بووە، ئێستا لەبەر ئەوەى بێ 
و ئەو منداڵەى واياندەزانى كە باوك كچى خۆى مارەكردووەوئاگايان توشى بەدگومانى بون

 كچەكە لە باوكێتى، لەبەر ئەمە، ئەم رەوشە ئيدى بەكار نايەت.

 كولفەت ژنى )چاکرژنى(:                                    -3

ئەم جۆرە مارەكردنە بۆ بێوە ژن يان بێوە پياو دەبێت كە دەيانەوێت پاش مردن يا رەهايى 
اوسەرى يەکەميان، دووبارە هاوسەرێكى ديكە هەلێبژێرن. لەبەر ئەوەى لە ئاينى زەردەشتدا، ه

يەکەمين هاوسەر لەم دنياو لەو دنياش هەر بۆ يەكتر دەبن، و شاو شاژنى يەكترن، كەوايە 
كولفەتى هەيە بەرامبەر هاوسەرى يەکەم. هەروەها ئەگەر پياوێك  هاوسەرى دوهەم، پلەو پايەى

ياخود پاتشا  ،ى منداڵی نابێت، و گەرەكى بێت بۆ منداڵأ بون ژنێكى ديكە بخوازێتكە ژنەكە
ژن توشى نەخۆشى شەپڵە )ئيفليجى( يا شێتى بێت وە نەتوانێت بە ئەركى سەر شانى 
بەرێوەبردنى ناو مالێ وەك كە بانويەك هەڵسێت، ئەوە ژنى دوهەم لەبەرامبەر ژنەكەى يەکەمى 

 ژنەكەى يەکەمى دەبێت. ىتە وەك كولفەتپلەى كولفەت ژنى هەيە، وا

 خودسر ژنى:                 -4

و و كچێكى بالغ، پێش ئەوەى بگەنە تەمەنى بيستئەم جۆرە مارەبرينە بريتى يە لەوەى كە كورِ 
يەك ساڵی، گەرەكيان بێت بآ رەزامەندى دايكو بابيان، پێكەوە بژين لەم حالەتەدا )موبد( بۆى 

ەيان ببڕێت،بەاڵم تا ئەوکاتەى رەزامەندى دايكو بابيان وەرنەگرن، لە هەموو و دەتوانێ مارهەيە
و كوِران لە تەمەنى و دارايى يەك بآ بەرى دەبن )كيژان لە تەمەنى شانزە ساڵيداميرات

 هەژدەساڵيدا دەتوانن بەرەزامەندى دايكو بابيان هاوسەر بخوازن(.

 نى(:ز سەتەر ژنى )ستر                 -5

و پێش ئەوەى ژن بهێنێت، بمرێت، دايكو بابى ێك كوِرێك، پاش ئەوەى دەگاتە تەمەنى بالغىكات
و بيدەن بە شو يا هەر كەسێك لە خزمەكانى، پێويستە لەسەريان كە كچێك بە ناويەوە مارە بكەن

)دەتوانێت ئەو كچە حوشكى كوِرە مردوەكە بێت(. يەکەمين كوِرێك كە لەو كچە دەبێت بەناوى 
و مالێومولكى كوِرە مردوەكە هەيە، بۆ ئەو كوِرە مردووەكەوە ناودەنرێت. هەرچى دارايى كوِرە

وادەزانن ودەبێت. ئەم جۆرە رەوشە. هەروەكو ئەيوك ژنى، خەڵکى نائاگا دوچارى دڵِرەشى دەكا
كە ئەو كچە كە خوشكى كوِرە مردوەكەيە. شوى كردوو بە براى خۆى. لەبەر ئەمە ئەم رەوشى 

 نەش ئێستا ئيدى لەنێو زەردەشتيەكاندا باوى نەماوە وە ئەنجام نادرێت.ژن هێنا

  

 ئەنجومەنى مارەبِرین:



  ئەنجومەنى مارەبِرين: بە مەبەستى پەيوەندى نێوان بوكو زاوا پێكهاتووە. لە
)موبد( و حەوت كەسى ديكە كە شاهێدى خۆيان لە دەفتەرى تايبەتى دەنووسن. سەرەتا )موبد( 

ِرين ئەنجام دەدات، وە گوێ لە رەزامەندى هەردووال، واتە بوكو زاوا دەگرێ. مەراسمى مارەب
 و دەبێژێ:پاشان دەست دەكات بە ئامۆژگارى هەردوو بوكو زاوا

و لە ژيانى خۆتاندا )ئێستا چەند ئامۆژگارييەكى پێويست هەيە پێتان رادەگەينم، گوێ رايەڵی بن
 و خۆشتان بەختەوەر بن:بكەن بەكارى بهێنن بۆئەوەى ئاهورامەزدا خۆش وەش

و بيپەرستن، چونكو لە دادپەروەرێتى يەکەم، ستايشى هورمزى )ئاهورامەزداى( دادگەر بكەن
 خۆى ئێمەى بآ بەش نەكردووە، بۆيە پێويستە لەسەرتان هەر پێنج فەرزەى نوێژ ئەنجام بدەن.

دوهەم: بێگومانبن لە پەيامبەرێتى زەردەشتى پاكو مەزن، وە پابەندى ئاينى خاسى خواپەرستى 
وتەو كردارى خاس و راستى بگرنە بەر، ولەم جيهانەدا بە بيروبن، وهەميشە ِرێبازى پاكى

 بژين.

 و يارمەتى بێدەرامەتان.سێهەم: كەمتەرخەمى مەكەن لەنزاكردن بۆشادى ِرەوانى مردوەكان

و رهەم: بيرەوەرى يادى كۆچى دوايى دايكو باوكو باپيرو دايە گەورەكان لەياد مەكەنچوا
 نوێژى تايبەتيان بۆ بخوێنن.

و رەوكشتى( مەبن، و منداڵەكانتان لەكاتى خۆيدا سدرەوكشتى بپۆشندپێنجهەم: هەرگيز بآ )س
 ببەستن.

رامەزدا لە خۆش وەشى و مامۆستاكانتان بگرن. خۆش وەشى ئاهوشەشهەم: رێز لەدايكو باوك
 ئەم سيانەيە.

" هەلێبژێرن، ولەو رۆژەدا ستايشى  63حەوتهەم: يەكێ لەم ئيزەدانە )مهر، ئەشتاد، ورهرام(
و كارى اەئاهورامەزدا بكەن. ئەو ئيزەدەى هەلێتانبژاردووە چاودێرتان دەبێ وە لەهەموو گون

 خراپ دەتانپارێزێت. ئێستا ئەو ئيزەدەى هەلێتانبژاردووە ناوى بەرن.

هەشتهەم: پێويستە لە ژيانتانا، ِرێنمايەكى داناو تێگەيشتو هەلێبژێرن، بۆئەوەى لەهەموو 
و و گوێ ِرايەڵی ئامۆژگاريەكانى بن، چونكە زانست بەرفراوانەكارەكانتانا راوێژى لەتەکابكەن

آ رێنمايى مرۆڤى دانا بەخاسى ئەنجام نادرێت. ئێستا ناوى ئەو كەسەى هيچ كارێك ب
و و خاسكردار هەلێبژێرێتهەلێتانبژاردووە ببەن )زاوا دەبێ هەر لەو ئەنجومەنەدا پياوێكى دانا

 ناوى ببێت(.

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#63?


و گوفتار لە هەموو و دانا، كە مرۆڤى بەهێزو تواناى دانايىنۆهەم: ياساى ئاهورامەزداى توانا
ەريدەكانى ديكەى جيهان، مەزنترو بەرزتر ئافراند، خۆشەويستى خەڵکە. كەوايە هەرگيز ئاف

و نە بە كردار. )موبد( ە كە درێژە بە و ئازار مەدەن نە بەبيرو نە بە گوفتارحەلێك مەرەنجێنن
 ئامۆژگارييەكانى دەداو دەبێژێ:

و پياوچاکان لە برسێتى ئەگەركو رێبوارێك لەِرێوەگەيشت، جێگەو خواردنى بۆ دابين بكەن.
و ژێردەستەكانتاندا مێهرەبان بن. رێز و سەرماو گەرما رزگار بكەن. لەتەك بێدەسەاڵتانتێنوێتى

لەگەورە پياوان بگرن. رێگەو ياساى ئەمشاسپەندەكان كەسيفاتى ئاهورامەزدان بگرنە بەر 
 بۆئەوەى لێتان كەيف وەش بێت.

و شەر خواز مەبن. و بيرى خاسە كينەدارتىرێگەو ياساى ئەمشا سپەند وەهومەن، ئاش
و هاورێتى بەدكاران مەكەن. زانياريتان فرە بكەن و چاک پيشە بن. خراپە مەكەنبيرخاس

و و دۆستاندا نەرمو گەشە بە فەرهەنگتان بدەن. لەتەك هاورآ يانلەبيرى خراپ وە دوربن
ن بن بەخاسى لەتەك ئاژەڵە و نەياراندا سنگ فراواو بآ فيزبن. لەتەك ناحەزانخۆشبين

و ياساى و لەتوانا بەدەر كاريان لێ مەكێشن. رێگەسودمەندەكان رەفتار بكەن، وە بآ ئەندازە
و خاوێنى و رواڵەتتان بە پاكىو پاكي يە. هەميشە دەرونئەمشاسپەند ئوردى بەهەشت، راستى

ەر، چونكە لە هەموو و چەپەڵی. رێبازى ياساى )ئاشا( بگرنە برابگرن. دوربن لە ناپاكى
و خاس و راستى يە. خاس بير بكەنەوە، خاس بێژنجيهاندا يەك رێگە هەيە، ئەويش پاكى

 كاربكەن.

و جادووكردن. و سوێندخواردنو يەك دڵ بن. دورەپەرێزبن لە درۆلەتەك يەكتردا يەك زمان
 رێزلەئاگر بگرن كە نيشانەى پاكى يە.

و و كارى ئازادە. هەميشە لە پێشكەوتنتوانايى و ياساى ئەمشاسپەند شەهريوەر،رێگە
و و گەورە پياوانى دادپەروەر بنو لەم رێگەيەدا تێبكۆشن. گوێ رايەڵی سەرۆكسەركەوتندابن

و حەاڵلەوە سەرمايە پێكەوە بنێن. خاس كارو كۆشش رێزيان لێبگرن. لەرێگەى كردارى خاس
و رژد مەبن. رێگەو ياساى رى. چروكو سوالێكەو دەست درێژكردنبكەن. دوربن لەتەمەڵی

و بآ فيزى يە. لەژياندا بێ فيزو ئازادە بن، لەتەك يەكتردا ئەمشاسپەند سپەندارمزد، مێهرەبانى
و خۆش بين بن.بەچاوى و لوت بەرز مەبن. خۆش باوەرِ و دڵوڤان بن. لەخۆرازىمێهرەبان

ە يارمەتييان بدەن. خەستەخانەو سوك مەِرواننە كەسوكارە بێدەرامەتەكانتان، ولەوەى كەهەتان
و قوتابخانەو جێگە خزمەتگوزاريەكانى ديكە دروست بكەن، هەروەك زەوى دەست باڵو

و النەى جانەوەرە و كەلەبەرو بەپاكو خاوێنى ِرايبگرن. كونسودبەخش بن. زەوى ئاوەدان بكەن
 و الشە لەژێر زەويدا مەشارنەوە.وێران بكەن، پيسايىزيانكارەكان

و لەشتان پاك و ئاوەدانى يە. هەناوى خۆتان خورەماو ياساى ئەمشاسپەند خورداد، خۆشىرێگ
و پاكەوە و سپڵە مەبن. بەچاوى روشەنو ِرەوانە. غەمناكبێت چونكو پاكى لەش پاكى رۆح



و خۆشى ولەبيرى ئاوەدان كردنەوەدا بن. ئاو كەمايەى ئاوەدانىتەماشاى جيهان بكەن. شادبن
و كانياو هەلێكەنن و الشەى تێفرێ مەدەن. كارێزو پيسىبە پاكى ِرايبگرنيە، هەميشە 

 و تەمەن درێژى يە.وشك ئاوەدان بكەن. رێگاو ياساى ئەمشاسپەند ئەمرداد، تەندروستىزەوى

و چەپەڵی. جلو و توانا ِرايبگرن. دوربكەونەوە لەنەخۆشىو دروستپارێزگارى لەشتان بكەن
و لەجێگايدا وشك بكەنەوەو ئاوى مەنگو ناومالێتان هەميشە پاكو خاوێن بێت. زۆنگاوبەرگ

تۆو دارو دەرەخت بچێنن. نەمام مەبِرنەوە. ميوەى پێنەگەيشتو مەچننەوە. پەرەستارى لە 
 و دەرمانيان بدەنآ.ەردە داران بكەنو دنەخۆش

و خەنە نێو دەستى يەكترەو هاوسەريەتى دپاش ئەم ئامۆژگاريانە، بوكو زاوا دەستى پەيوەندى
 دابونەريتەكانى ديكە ئەنجام دەدەن. وبەدەورى ئاگردا دەسوِرێنەوە

  

 ئەوخااڵنەى دەبنە هۆى ِرەهایى )طالق(:

و ئازاد و مێرد لە يەكترى )تەالق( ئاسانلە ئاينى زەرەدەشتيدا،ِرەهايى،واتە جيابونەوەى ژن
نيە، لەبەر ئەوە هيچ جوێرە مارەييەك لە ئارادا نييە. بەاڵم بڕێ هوێ دێتە ئاراوە كە ناچار ژن 

 يا پياو داواى رەهايى لە هاوسەرەكەى دەكات. ئەو خااڵنە بريتين لە:

دوو اليەنەكە)ژن يا مێرد(شێت بێت، بەمەرجێك اليەنى دوهەم لە كاتى مارە يەكێ لە       -1
بريندا بەمەى نەزانيبێت. هەر كاتێك اليەنە ساغەكە بيەوێت، دەتوانى داواى رەهايى بكات.بەاڵم 

و ناتوانێ و گوێستنەوە،يەكێكيان شێت بوو،ئەوسا اليەنى دوهەم بۆى نييەئەگەر دواى مارەبِرين
 ى بكات.داواى ِرەهاي

لە كاتيكدا كە پياوەكە بۆماوەى سێ سال بژێوى ژنەكەى نەدات، ژنەكە دەتوانێ داواى                  -2
 رەهايى بكات.

 لەكاتێكدا كە پياوەكە، پياوەتى نەبێت، ژن دەتوانێ داواى ِرەهايى بكات.                 -3

مێردەكەى كردووە، پياوەكە دەتوانێ هەركاتێك بسەلمێنرێت كەژن خيانەتى جنسى لە          -4
داواى ِرەهايى بكات. هەروەها ئەگەر سەلمێنرا كە پياوەكە خيانەتى لەژنەكەى كردووە، ئەوسا 

 ژنەكەى دەتوانآ داواى جيابونەوە بكات.

و ژيانى ژن لەمەترسيدا دابێت، دەتوانآ داواى هەركاتێك پياو ئازارى ژنەكەى بدات                 -5
 ى بكات.ِرەهاي



و رەفتارى و هەڵسوكەوتو گوێِرايەڵی نەبێتئەگەر ژن بآ فەرمانى مێردەكەى بكات          -6
 جێى مەترسى بێت، مێردەكەى دەتوانێت داواى ِرەهايى بكات.

و لەكاتى مارەكردندا باسى نەكردبێت وە ياخود ئەگەر پياوەكە ژنێكى ديكەى هەبێت          -7
 و باسى نەكردبێت، لەم كاتەدا مارەى دوهەم هەلێدەوەشێتەوە.بوبێتژنەكە مێردى ديكەى هە

ئەگەر ژن يان پياو، هەركامێكيان دەست لەئاينى زەردەشتى هەلێبگرن، ِرەهايى ئەنجام                  -8
 دەبێت.

لێرەدا بڕێ لەو ئامۆژگارييانەى گەورە پياوانى زەردەشتى دەربارەى ژن گووتويانە، دەخەمە 
 :بەر چاو

و هەموار بكەن، ئەگەر )ِرێز لە ژنان بگرن، ستەميان لێ مەكەن، ژيان بۆژنو منداڵێ ئاسان
ژنێك بخەيتە گريان دواجار ِرۆژگار دەتخاتە گريان، لەتەك ژندا پەيمان شكێن مەبە بوێ ئەوەى 
پەيمانت نەشكێنرێت، ئابِرووى ژن مەبە تا ِروێژگار بێ ئابِروت نەكا، هێالنەى ژن تێك مەدە 

وێران نەبێت، ئازارى ژن مەدە تا ِروێژگار ئازارت پێ نەگەيەنێت، ئەى پياو تا هێالنەت
و نەرمى بێت بەاڵم كوێيلەو ژێردەستەى ژن مەبە بۆئەوەى ِرەفتارت لەتەك ژندا بە خاسى

و روسوا نەبيت، ئەى ژن لەتەك پياودا لەهەموو بوارەكانى ژياندا ِرێكبكەوە بەاڵم مەبە بە سوك
و نرخى خۆت بزانە وە هەرگيز ى پياوو بوكە شوشەى دەستى، ئەى ژن خۆت بناسەكولێفەت

و خۆدەرخستن، نرخى بوونە دايك وە و گەوهەرو شكۆو خۆنوێندننەبيتە بەردەى پارەو پولێ
و بونيادى و شادىبەِرێوەبردنى خێزان بۆتۆ دوندى هەموو بەهاكانە، ژن سەرچاوەى خۆشى

وويستوە، ئەو و جوانى خۆشخۆى خوێش دەوێت خواو ژيان ژيانە، ئەو پياوەى هاوسەرى
كەسەى بەتەنياى دەژى گوناهكارێكە كەتەنيا گوناهەكەى بە هاوژين خواستن پاك دەبێتەوە، 

و مێردايەتى ئەگەر و مێردايەتيە، ژيانى ژنو بەرزترين كار لەژياندا پەيوەندى ژنمەزنترين
و پلەو پايە بێت پاشەِرۆژى خاسى نابێت، پايەو واتە بۆ پارەو پوللەسەر بنچينەى ماددى

و خۆشەويستى بێت، زێتر و مێردايەتى تەنيا دەبێ بۆ مەبەستى پێكهێنانى خێزانبنچينەى ژن
و و ِرێزى لێ بگرن، دژى بێ بەندوبارىو ِرۆحيتان مەبەست بێتو دەروونلەجەستەى ژن دڵ

 ێ مەكەيەنن.بەرەاڵيي بن، ِرێز لەژنى دووگيان بگرن وەئازارى پ

  

 و رۆژو لەئاینى زەردەشتیدا:نوێژ -6

و رۆژێكدا پێنج جار نوێژ لەئاينى زەردەشتيدا، هەر زەردەشتييەك پێويستە لەسەرى لەنێوان شەو
 بۆ ئاهورامەزدا بكات.



سەرەتاى هەموو نوێژێك بەم شێوەيە دەست پێدەكات )ئاهورامەزدا ئافەريدەگارى بێهاوتا ستايش 
بەئامۆژگارييەكانى دەكەم(، پاشان نوێژكەر. دەستدەكات بە تۆبەكردن لەو كارانەى كە دژ 

 زەردەشتن. كورتەى ماناى نوێژى زەردەشتييەكان بەم شێوەيەيە:

وتارو كردارە ناپەسەندەكانم. پەشيمانم وو بێهاوتا، پەشيمانم لەگشت بيرو)ئەى ئافەريدگارى توانا
و يا لەِروى نەزانينەوە كردومە. داواى لێبوردنت لەهەموو ئەوگوناهانەى كەبەدەستى ئەنقەست

و كردارى خاست لێدەكەم بۆ پاشەرۆژ. و داواى بيرى خاس، وتەی خاسكەم. نياز مەندملێدە
و خاساندا هيوادارم ئيدى عەوداڵی خراپەكارى نەبم، بۆئەوەى لەژيانى داهاتودا لەتەك پياوچاکان

 تێكەلێ بم.(

ە بە و پەرستنى ئاهوِرامەزدا الى هەر زەردەشتييەك ئەوەيە كوێڕای ئەوەى خاسترين ستايش 
وتەو كردارى خاس، ئاهوِرامەزدا خۆش وەش بكەن. بەاڵم بۆئەوەى فرەتر سوپاسى بيرو

و رۆژێكدا، هەروەكو ئاماژەمان ئاهوِرامەزدا بكەن بۆ ئەو بەخشينانەى كە پێى داون، لەشەو
 و نوێژدەكەن،و رسمى ئاينى بەجێدێننبۆ كرد، پێنج جار ِرێ

 ۆ كە پێى دەبێژن گاە هاوەن.يەکەم جار لەكاتى خۆرهەاڵتن تا نيوەر

 و پێى دەبێژن گاە رەپيتون.دوهەهەم جار لەكاتى نيوەرۆ وەتاكو كاتژمێرى سآ ى پاش نيوەرۆ

 و پێى دەبێژن گاە ئوزيرن.سێهەم جار لە كاتژمێرى سآ ى پاش نيوەرۆ تا خۆر ئاوابون

 وى سروترم.چوارهەم جار لەكاتى خۆر ئاوابونەوە تا نيوەشەو وە پێى دەبێژن گاە ئەئي

هەروەكو  پێنجهەم جار لە نيوەشەوەوە تاوەكو خۆرهەاڵتن وە پێى دەبێژن گاە ئەشەهن.
وادە نوێژە بۆ هەموو زەردەشتييەك پێويستە، بەاڵم ئێستا ئاماژەمان پێدا، ئەنجامدانى ئەم پێنج

وێردى وو زۆربەى زۆرى زەردەشتييەكان تەنيا نيايشتەنيا )موبد( ە كان بەم ئەركە هەلێدەستن
 سەرلەبەيانيان دەخوێنن.

و ستايشى ئاهورامەزدا، پێويستە هەر زەردەشتيەك پێش ئەوەى دەست بكات بەنوێژ
 ين لە:تپێويستييەكانى نوێژ كردن بزانێت وە ئەنجامى بدات. ئەم پێويستيانە بري

 پاكوتەميزبونى لەش                 -1

 لەبەركردنى سدرەو بەستنى كشتى                 -2

 پاكوتەميزى جلوبەرگ                 -3

 و دەموچاوشتنى دەست                 -4



 خاوێنى جێگەى نوێژ كردن                 -5

 ِرووكردنە ِروگە )قيبلە(                 -6

  

 ِروگەى زەردەشتییەكان:

و لەكاتى نوێژكردندا، هەموو زەردەشتييەك دەبێ بيرى خۆيان پاك بكەنەوە لە هەمو
و نورە. لەبەر ئەوەى ودەست بەسينە ِروو بكەنە قيبلە، قيبلەى زەردەشتييەكان ِرووناهىمادياتێك

ناتوانرێت جێگەى يان اليەكى تايبەتى بۆ خوا كە دروستكەرى گشت گيتى يە، دابنرێت، 
وئاشكرايە كە هەموو ِرووناهيەكان لەسەرچاوە ِروناكيە هەميشەييەكانى 

و پەرستنى ت، بۆيەكا زەردەشت فەرمويەتى كە لە كاتى نوێژكردنهەڵدەقوڵێ  ئاهورامەزدا
و تەنيا، ِروبكرێتە رووناكى بۆئەوەى تيشكى رووناكى دەرون لەتەك رووناكى خواى تاك

و هەموو رووناكييەكانى ديكە وەك ئاگر، بەچاوبينراودا كە بريتى يە لە تيرۆژو تريفەى مانگ
استەقينە كە دەبێتە ِرێنماى بيرى خاسى مرۆڤ بۆ و بگەنە رووناكى رچرا.....، يەكبگرن
 و خۆشەويستى داوەرى يەكتا.و دادپەروەرێتىگەيشتنە گەورەيى

  

 ِرۆژوو گرتن:

زەردەشتييەكان لەسەرەتاى مانگى خاكە لێوە )نەورۆز(، رۆژوويەكيان هەيە پێى دەبێژن 
مين رۆژە، وە جەژنەكە رۆژى خاكە لێوە تاپێنجە  )رۆژووى رپتون(، ئەم ِرۆژووە لەيەکەمين

دەكەوێتە رۆژى سێهەم وە پێى دەبێژن )ئوردى بەهەشت روز(. رپتون بەماناى )گەرمايە( و 
هەروەها ناوى فريشتەى گەرماشە. لەبەر ئەوەى مانگى خاكە لێوە سەرەتاى داهاتنى گەرماى 

ى كۆندا پێى و هاوينە، بۆيە ئەم رۆژو جەژنە بەبۆنەى داهاتنى گەرمايە كە لە رۆژ ژمێربەهار
دەبێژن هاوينە گەورە )لەسەرەتاى خاكەلێوەوە تا كۆتايى ِرەزبەر(. لەم جەژنەدا، 

بەتايبەتی موبدەكان، لە نيوەرۆ تا سێ كاتژمێر پاش نيوەرۆ، لە ئاتەشگا   زەردەشتييەكان
ايش( و )گاە رپيتون( و يخِردەبنەوە دەست دەكەن بەخوێندنەوەى )خورشيد نيايش( و )مهر ن

و خراپى لێدێت رپتون(. لەم رۆژەدا پێويستە لە هەموو كارێك كە بۆنى گوناە)يەشت 
دورەوپەرێزبن. ئەمە رۆژوى زەردەشتييەكانە. كە بەهيچ جۆرێك باسى دورەوپەرێزى لە 

و خراپەيە. لە و خواردنەوەى تێدا بە دى ناكرێت، بەڵکو دورى لەهەموو جۆرە گوناەخواردن
ويستە خۆمان لە رۆژوو گرتن بپارێزين چونكە لە ئاينى ئێمەدا دەبێژێ، پێ 83)بندهش( بەندى 

و نەخورێتەوە، چونكە ئەم كارە بە بە هيچ جۆرێك ِرەوانييەكە رۆژێكى تەواو هيچ نەخورێت



و و گشت هەستو گوێچكەو دەستو پآو زمانگوناە دەژمێرێت. رۆژووى ئێمە ئەوەيە كە بە چاو
 و كردار هيچ جۆرە گوناهێك نەكەين.وتەنەستمان بە رۆژو بين، و بەبيرو

و قەدەغەيە، شايەنى باسە كە لە مانگدا چوار رۆژخواردنى گۆشتى ئاژەڵی حەاللێ گۆشت ناِرەوا
و بەس. ئەم چوار رۆژە بريتين لە ئەم كارە تەنيا لەبەر پەيرەوى كردن لە تەندروستى يە

 ودێرى ئاژەڵی سودمەندن.و رام، كە بەناوى چوار فريشتەى چارۆژانى:وەهمەن، ماە، گوش

  

 و ئاسایش:ــ ئاشتى7

و ئەو شتانەى كە لەبەر چاون دەيسەلمێنن كەوا ئاشتى پِرشنگێكە ئەزمونەكانى ژيان
و رووناك. لە ئاوێستادا بەشێوەيەكى زۆر شاعيرانە ويژدانى رۆشەنولەپِرشنگەكانى بيرى پاك

ا دەكات، وەهەميشە ئاشتى بەهاوبەشى و کۆمەڵگاو جيهاندو ئاسايش لەنێو خێزانباسى ئاشتى
بيرى چاک دادەنێت، وفەرمان دەدات كەوا پێويستە هەميشە هەوڵ بدرێت بۆ بەديهێنانى ئاشتى 

و كينە. لێرەدا پێويستە ئەوە بێژين كە ئاشتى لە ِروانگەى و دورخستنەوەى بوغزو رقهەميشەيى
ردنى ژێردەستى نييە. ئاشتى لە و پەسەندكپەيامبەرو شۆرشگێرى بەرزى كورد، خۆبەدەستدان

و و خاكو نەيارانى خواديدى زەردەشت، كاتێك دێتەدى كەبەسەر ئەهريمەنى خراپەو دوژمنان
و خراپەو نەتەوە سەركەوين. كاتێك ئاشتى ِرەوايە كە هەموو نەتەوەيەك يەكسان بژى

 خراپەكاران لەناو بچن.

و پێويستە هەميشە بە جەورو ستەمزەردەشت فەرمويەتى كە مرۆڤ نابێت بچێتە ژێربارى 
و و هەموو توانايەكيەوە بەرگرى لە مافى ِرەواى خۆى بكات، بەرگرى لە نيشتمانچەك

 و مرۆڤايەتى داناوە.هاووالتيانى بە ئەركێكى ئاينى

ِرێبازى باپيرە گەورەى خۆيان  لەكوردستاندا، ئيمرۆ، لەم ِروەوە، قوتابيانى بيرى نەتەوايەتى
 ى ئاشتى دەبێژن:ەدەربار ەگرتۆتە بەر، و

 )ئاشتى الى ئێمە ژێر دەستى نيە

 ژيانى ديلى، سەربەستى نيــــە

 کاتێ كوردستان گەيشت بەهيــوا

 بەسەربەرزى تێيدا هەلێكرا ئــااڵ

 ئەوساكە ئاشتى پێــمان ِرەوايــــە



 بۆ كوردايەتى: كااڵى بااليــــە

و بەرزترين ئاواتەكانى هەموو كوردێكى بەشەرەفە كە خاوەنى ستيدا ئاشتى لەپيرۆزترينلەِرا
بيرو باوەرى كوردايەتى راستەقينە بآ. بەاڵم بەسەر بەرزيەوە، نەك بەسەر شۆرى. چونكە هيچ 

و زۆر لێ كراو و بەيەكەوە ئاو بخۆنەوە، يان زۆردارو گورگ لەيەك كانىكاتێ نەبووە مەرر
بەقۆڵی يەكدا. هيچ كاتێكيش پياوى بەشەرەف ئاشتى ناوآ بەديلى، و ئاشتيش بەرپا  قۆلێ بكەن

و پاشكەوتوويان بەتەواوى ئازادو نابێ هەتا هەموو گەالنى جيهان، وردو درشتيان، پێشكەوتوو
ن دوور لەچەوساندنەوەو ماددە ەو بۆ ئامانجى بەرزو پيرۆزيان هەوڵ نەدسەربەخۆ نەبن

و سەريان پآ دابنوێنرآ. ديارە ئەوەش بەخۆ تە لووتى زۆرداران بشكێنرێپەرستى. بۆيە پێويس
و و شوێن كەوتنى بيرو باوەِرى راستو دەسەآلتپەيداكردنبەالدا كردن ەو چاکبەهێزكردن

و پێشخستنى نەتەوە هەوڵ بدات بآ و گەشەپێدانبێخەوش ئەبێ. بيرو باوەِرێك كە بۆ بەرزى
و ى مرۆڤايەتى دەربچآ. بيرو باوەِرێك كە گيانى يەكسانىئەوەى بەقەد موويەك لەسنوور

و ناكۆكى. بيرو باوەِرێك كە ئەوەندە نەمر دادپەروەرى باڵو بكاتەوە بآ دروستكردنى دووبەركى
و بۆ پێشەوە بيباو نەيەلێێ موتەكەى نائومێدى سوارى كولەى بآ، هەتا بآ پالێ بەخەڵکەوە بنآ

يرو باوەِرێك كە تەنيا لەسەر بنچينەى ماددە پەرستى، يان و پشتى سارد بكاتەوە. بسنگى بآ
خەيالێ خوازى رووت دانەمەزرابآ. بەڵکو چاکەو باشەى هەردوو الى لەيەك بوتەدا 

 و كردبيەتى بە بناغەى خۆى.تواندبێتەوە

 ئەبێ بەهێزبين بۆئەوەى ئاشتى

 ببێ بەكااڵ بۆ كوردايەتــــــــــــــــى

 ئەبێ تەقەالى بێوچان بدەيـن

 ئاشتى خەاڵتى كوردستان بكەين

 کاتێ ميللەتان ئەژين وەك بـــــرا

 64هەريەك بە هيواو ئامانجی بگا((

 دا دەبێژێ: 12ـــــ12ا نەسي لە

و خوێن و دژى جەنگ)ستايشى ئاينى خوا پەرستى دەكەم، ئەو ئاينەى اليەنگرى چەك داماڵينە
 رێژىيە(.

 دەبێژێ: 5ـــــ  60ا نسيە لە

http://kzs.se/kur-s/zerde-u-felsefe.htm#64?


 و سەالمەتى لەم خێزانەدا بەرقەرار بێت()........ ئاشتى

 لەسروش يەشت دەڵێ:

 و ناخۆشى لەناو بەرێت(.نگو ئاسايش ستايش دەكەين كەوا جە)ئێمە ئاشتى

 دەبێژێ: 3شت، فەقەرەى يە لە دين

)ئاشتى ببێتە بەشى ئێمە تاكو هەموو رێگاكان بەرەو شوێنى خاس بگات، كێوەكان ببنە ِرێِرەوى 
و لە رووبارەكان بە خۆشى كەشتيوانى و لە بێشەكاندا بە باشى بتوانين تێپەر بينچاکان

 بكەين.......(

يشى فەرمانرەواي چاک كراوە، فەرمانِرەوايەك كە مەبەستى بە ديهێنانى هەروەها هەميشە ستا
 دەبێژێ: 19شت( فەقەرەى يە و ئاسايش بێت بۆ کۆمەڵگا. بۆيە لە )دينئاشتى

 و ئاسايشى هاوواڵتيانى ال مەبەستە، ستايش دەكرێت(.وواڵتێك كە ئاشتىو گەورەى)سەرۆك
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و و گرنگترين ئارەزووزەردەشت ئارەزوى گەيشتنە دوندى ئاكار لە کۆمەڵگادا بە بەرزترين
و ئامانجەكانى ژيان دەژمێرێت. بە ِراشكاوى بە خەڵک رادەگەيەنێ كە تەنيا بيرو كردار

 گوفتارى خاس دەتوانآ وەاڵمى پێداويستەكانى ئاكارى بێت، و ژيان بەرزو بەنرخ بكات.

و و دژوارترين سزاى بەدكارانراكردنى ئەم راستييە كە سەختترينزەردەشت، بە ئاشك
ويژدان، پێشانى داوە تاچ ئەندازەيەك چۆتە ناخى و بآ ئۆقرەيىخراپەكاران بريتى يە لە نائارامى

و و رۆحى مرۆڤ وە لە نهێنييەكانى گەيشتووە، چونگە دەزانێت كە خراپترينو هەناودڵو مێشك
و ِرەوان. لەم ئاينەدا، سەر كەسێكدا بێت بريتى يە لە نائارامى رۆحسەختترين سزايەك كە بە

و نرخى ئادەميزاد بە ملمالنآ كردنە لەتەک خراپە، بۆيە زەردەشت تێكۆشاوە پێوانەى بايەخ
 .و ئوسولى ئاكارى دابمەزرێنێتو بيرو باوەِرى خۆى لەسەر بنچينەئاين

 و گوناهكردن.ەو هەلێدێرى دەبێت بريتييە لەگوناەو بەريەكآ لەو خراپيانە كە مرۆڤ گيرۆدە دەكا

و پيس دەكات، وبەرەو خراپەى گوناە بريتييە لەهەر شتێك كە تيشكى ِرووناكى مرۆڤ ئالوودە
و چاکە. هەرچەندە و شادىو خۆشىدەبێت. گوناە دەبێتە هۆى دووركەوتنەوەى مرۆڤ لەخێر

نييە كە ناتوانرێت ڵی دووربكەوينەوە، چونكو  واقعييە، بەآلم ماناى ئەوەو بوونێكىگوناە هەيە



و ئاينەكانى واتەى گوناە لەئاينى زەردەشتيدا لەتەك ماناكەى لەئاينى مەسيحييەتماناى
ِرخواز كە لەهەناوى ئادەميزاد دا ەجياوازە. ئەوان دەبێژن كە گوناە بريتييە لەهێزێكى ش ەديك
دەكێشآ. بەآلم زەردەشت دەبێژێ كە و خراپە ِراو هەميشە مرۆڤ بەرەو گومِرايىهەيە
ويستو ويستو خواستى ئادەميزاد بەهێزترە لەوەسوەسەكانى گوناە، ومرۆڤ دەتوانآ بەوهێز

و خواستى خۆى، لەهەموو گوناهێك دووربكەوێتەوە، ياخود پەيڕەوى لێبكات. واتە بەختەوەرى
ويستوخواستى خۆمانە. و دووركەوتنە ڵی لە چوارچێوەى و تەنانەت گوناە كردنبەدبەختى

و ويستو خواستى خۆيەوە، دەتوانآ ژيانى خۆى پِر لەخۆشىومرۆڤ بەهۆى ئازادى هەلێبژاردن
 و پەژارە بكات.شادى وە ياخەم

و ئەگەر لەتەك هەر كەسێك گەر ِرەوشى دژايەتى لەتەك گوناهدا بگرێتەبەر، بەختەوەر دەبى
و ناخۆشى را بكات، ئەوا گيرۆدەى بەدبەختىو هەو خۆى تووشى شەرِ خراپەدا ملمالنآ نەكا

 دەبێت.

 و پەرتوكە ئاينييەكانى زەردەشتيەكاندا، گوناهە گەورەكان بريتين لە:و ديدى ئاوێستالەِروانگە

و و بەخيلى، بێدادى، خۆ بەزل زانينو درۆزنى، خۆپەرستى، چاوچنۆكىپەيمانشكێنى، درۆ
توِرەيى، سوكێتى، بت پەرستى، سووخواردن،  وكينە،لوتبەرزى، جادوگەرێتى، دزێتى، ِرق

و دەست جاسوسى، قسەهەلێبەستن، بەرەآليى ئاكارى، ستەمكردن بە ئاژەڵأ، سوالێكدرن
و و شينپانكردنەوە، تەمەڵی، بآ ِرەوشتى، فرە ژن هێنان، خۆكوشتن، كوشتنى خەڵک، گريان

خيانەت، خاوەوەرگرتن، بێ شەپۆِر بۆ مردوو، تەماح، زينا، نێربازى، منداڵێ لەبار بردن، 
 و باوك.و ستەم، گەندەڵی، رێزنەگرتنى دايكباوەِرى، زولێم
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بە  وەئەو رووداوە دڵتەزێنانەي بەسەر ئاوێستادا هات، وەني،ۆپاش هێرشي ئەسكەندەري مەقد
درێژايي رۆژگار، ئەو زمانەي كە ئاوێستاي بێ بێژرابوو نوسرابۆوە كە زماني مادەكانوێتە 

و تەنيا وەك زمانێكي وێژ، هێدي هێدي لە ناو چووەووتوزماني كوردي كۆن بوو وەك زمانێكي
 ئاييني ئەويش بە شێوەيەكي زۆركەم مابۆوە.

و دژوار بوو، بۆ پياوە ئايينيەكانيش سەخت و تەنانەتلەبەر ئەوەي تێگەيشتني ئاوێستا بۆ خەڵک
و وەرگێراني بۆ سەر و لێكدانەوەبۆيە لەژێر هەر دێِرێكي ئاوێستا، بە شێوەيەكي ئازاد ِراڤە

 زماني پەهلەوي دەنوسرايەوە.

 )زەند(. ێدەبێژر ىو وەرگێرانەوەيە پێئەم ِراڤە



لەسەردەمي ئەشكانييەكاندا، ِراڤەي ئاوێستا  .كەواتە زەند بريتييە لە وەرگێران يا ِراڤەي ئاوێستا
و و زاراوەي ئەشكاني بووە. لەسەردەمي ساسانييەكاندا بە زماني پەهلەويبە زماني پەهلەوي

 زاراوەي ساساني بووە.

ابوو، واتە زماني كوردي ئەمە بۆتە هۆي ئەوەي بەرە بەرە ئەو زمانەي كە ئاوێستاي پێنوسر
 ئايينيەكان دەيانتواني ڵيتێبگەن. ەو پاش ماوەيەك تەنيا پياوكۆن، لە ياد بچێت

و دروستي و نووسينا بووە هۆي ئەوەى خەڵک ئيدي بە خاسيو زاراوەئەم گۆرانكارييە لە زمان
ئاوێستاي  كە بريتي بوو لە بيستويەك نەسك ،نەتوانن لە ناوەرۆكي پەيامەكەي زەردەشت بگەن

 ِرەسەن.

و گەر بە ديدێكي زانستانە بِروانينە ئاوێستا دەبينين هەريەكێ لە بەندەكاني دوو جۆرە بۆ چوون
و ئەوەى ديكەيان بۆ چوونێكي و تێگەيشتني هەيە، يەكێكيان تێگەيشتنێكي ِرواڵەتيلێكدانەوە
 دەرونييە.

و و بەش دابەشدەكرێت. زەندي گەورەو لێكدانەوەي ئاوێستا بە دولەم ديدەوە زەند ياخود ِراڤە
 زەندي گچكە.

و رۆشەنبيران، واقعي ئاوێستا كە تايبەتە بۆ چيني عارفانو لێكدانەوەيواتە ِراڤەزەندي گەورە
 و ِرواڵەتبين.و زەندي گچگە بريتيە لە لێكدانەوەي ِرواڵەتي كە تايبەتە بۆ خەڵکي ِرەشۆك

و هەر ِرستەيەك لە ِرستەكاندا ەك لەوشەكانو لە ناخي هەروشەيهەريەكێ لەو بەندانە
و هەستي و عارفەكان دەتوانن ڵيتێبگەنقولێتري تيدايە كە تەنيا رۆشنبيران اتايەكىوماناو

 پێبكەن.

 بۆ نمونە:

ێنە تا بتبەمە جشاسپەند وەهومەن )بەهمەن( بە زەردەشت دەبێژي چاوت بقونمكاتێ كە ئە
و هومەن وەك ئادەميزادێك دێننە بەر چاوي خۆيانخزمەت ئاهورامەزدا، خەلكي ِرەشۆك وە

اندني زەردەشت هەروەك شتێكي ئاسايي بە چاو داخستني مِرۆڤێك دەبينن، و چوونە نجچاوقو
و رۆشەنبيران، و شتێكي ماددي دەبينن. لە كاتێكا الي عارفخزمەت ئاهورامەزداش بە شيواز

چاو بە چاو پۆشين لە هەموو شتێكي  و قونجاندنيو بيرو هزرووزەيەكي ئەقلوەهومەن وەك
وِراستتيەكي تەواو سەنگ و ئاهورامەزداش بەسەرچاوەي رەهاو رووكردنە معنوياتماددي
 ەژماردەكەن.ه ودەبينن



و قوربانيكردن دەكات، هەروەها، لە زۆر جێگەدا لە ئاوێستادا كە ئاماژە بەسەربِريني ئاژەڵ
و شەهوەتي ئاژەڵي نێوئادەميزادە هەوەسي نەفسانيو زالێبونە بەسەر هەواو مەبەستي كوشتن
 و دروستي معنوي.بۆ گەيشتنە ِراستي

و دوو دڵی ە هۆي ئەوەي ِراِراييوبو ،و مانا ِراستييەكەي ئاوێستاشتنە لە ناوەرۆكيئەم تێنەگە
و بە بۆچووني خۆي سروودەكانيان و هەر يەكە بە جۆرێكاني ئاينيەكەپەيڕەو ێون بكەوێتە
 ايەوە.لێكدەد

و بە بِرياري ئەو، هەمداوهەروەكو لەمەوبەر باسمانكرد، لەسەردەمي شاپووري دو
و لێكدانەوەيەكي نوێيان بۆ اسپند ئەنجومەنێكيان پيكهێنا بەسەرۆكايەتي ئازەرباد كوِري مهر

 ئاوێستا دانا.

و بەماناي هاتووە Azainti بەشێوەي ئازەئين تي 8بەندي  57ووشەي زەند لە يەسنا هات 
 و وەرگيران يا گوزارشە.ِراڤە، لێكدانەوە

ييەوە وەرگيراوە كەهەمان )زانين(ى كورديە.ئەو ي ئاوێستا zan ئازەئين تي لە بنچينەي زان
و ەنوسرايەوە، ئەميش پاش ماوەيەككە بە پەهلەوي د زەندە ياخود ِراڤەو وەرگێِرانەى ئاوێستا

)ئارامي(      دەبۆوە، چونكووشەي و دژواري ماناكەي بۆ خەڵک ِروونبڕێ جار بە سەختي
و زێتر و )سامي( فرە تێکەڵو بە زماني پەهلەوي بوو بوو، لەبەر ئەوە بۆ سادەكردن

و ئەم گۆِرينووشەي فارسييان خستە جێگەي.ووشانەيان لێ البردِروونكردنەوەي زەند، ئەو
 ِراڤە تازەيەي زەند پێي دەبێژرێ )پازەند( كە لە دوو بەش پێكهاتووە.

بە ماناي   Azainti )دوبارە( يە ئازەئين تي ە)خاوەن( وە بە ماناي )دژ( و Paiti پەئي تي
 و وەرگيرانە.و لێكدانەوەِراڤە

ڤە لێكدانەوەي زەند وبەماناي دوپاتكردنەوەي ِراكەوايە پازەند كورتكراوەي )پات زەند( ە
 .لە )پات( وەرگيراوە .وشەي دوپاتكردنەوەي كوردييەئاوێستا

و و پازەند هەردوكيان بريتين لە ِراڤەو ئاشكرابووە ئەوەيە كە، زەندئەوەى تا ئێستا بۆمان ِروون
 و نە كتێبێكي جياوازن.لێكدانەوەي ئاوێستا، واتە نە خودي ئاوێستان
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پيرۆزە ئاسمانييەكاني سامييەكان، واتە )تەورات، ئينجيل، قورئان( بە  پەرتوكە لەهيچ يەكێ لە
 ِراشكاوي باسي ئاوێستا نەكراوە.



زەردەشتى بكەن، بەووشەى مەجوس ناويان  هەركاتێك گەرەكيان بوبێت باسي ئايني
ئيسالمييەكان لەو باوەِرەدا بوون كە مەبەست لە مەجوس هەمان  ەبڕێ لە نووسەر بردوون.

 خۆرپەرستەكان بووە.

كتێبەكەيدا  130نووسەري كتێبي )گفتاري دربارە دينكرد(، محمد جواد مشكور لە الپەرەي 
 دەبێژێ:

و لە وەرگێراوە Magush و لە مەگوش).... گەلێ دەبێژن كە ئەم وشەيەوشەيەكي ئێرانييە
بووە، و لە ئاوێستادا ئەم وشەيە  mogu فارسي كۆندا مەگوش يا موگو

و لەنێو کاتێكاندا چەندين جار بەشێوەي مەگ moghu يا maghou مەغو
و 16و 11، يەسنا 14هات  46، يەسنا 11هات  29بەكار هاتووە ] يەسنا  maga )ماگا(

و لەزماني فارسي نوێدا mug [، و لە زماني پەهلەويدا مەگوي يا مۆگ 7هات  53يەسناي 
 بۆتە موغ.

كە بە  Magusho و بە سرياني بۆتە مەگوشmag هەروەها ئەم وشەيە بەعبري بۆتە مەگ
 تەوە.و جادوگەر لێكدراوەو ساحيرو ئاگرپەرستو مەجوسيماناي موبدي زەردەشت

هەروەها دەتوانين بێژين كەوشەي مەجوس لە قورئاندا لەموشە سريانييە )مەگوشا( 
و و بەماناي پاداشتبە كاردێت magha مەجوس لە زماني سانسكرێت بە ماگها .وەرگيرابێت

 و جۆرێك لە گولێ لێكدراوەتەوە.ووزەوودا بە ماناي سەروەتپێشكەشي يە، و لە ريگ

ووشەي ماژيك كە دەرهاتووە mage ە ئەوروپاييەكان بە شێوەي ماژلە زوربەي زۆري زمان
وجادو دێت هەر لەموشەيە وەرگيراوە، جونكو مۆغەكان شارەزاييەكي يەكجار بە ماناي سيحر

واياندەزاني كە ئەمانە جادو و.... هەبووە بۆيەوپزيشكيزۆريان لە زانستەكاني ئەستێرەناسين
 و سيحر دەكەن.كەرن

 ە.هيرودت، مەجوسي بە شەشەمين خێڵي مادەكان داناو

م. دياكونوف لەكتێبي )تاريخ ماد(، گۆِريني بۆ فارسي لە اليەن كەريم كشاورز لە ا. هەروەها
 دەبێژێ: 346الپەرە 

)تا ئەو شوێنەي ئاگادارم، تا ئێستا ئەم تەوەرە سەرنجێكي تەواوەتي پێنەدراوە كە لەسەر 
توێژيك يا تاشەبەردە نووساوەكاني بێستون، داريوشي يەکەموشەي )مۆغەكان(ي بەماناي 

 تەوە ياخود خێڵ باسي لێكردون(.ەکەسانێكي خاوەنكار باس نەكردووە، بەڵکو بە ماناي ن

، چاپي ياللغە العربيە( نووسيني قەشە گوبيا العنيس الحلبي اللبنان في لە كتێبي )األلفاڤ الدخيلە
 دەبێژێ: 68الپەرە  1932ميسر ساڵي 



و بەعبري magus و بەالتينيmagos ۆنانيو بە يمەجوس لە زماني ئاراميدا بۆتە مەجوشا
 .(و گەورەيەو بە ماناي مەزن)مەج ماجوشەيەكي ئاشورييە rab mag رب مەج –بۆتە مەج 

و ئينجيل، وراتەو ناوەكاني نێو تو لێكدانەوەيوشەلە قاموسي )كتاب مقدس( كە بريتييە لە ِراڤە
 سەبارەت بە مەجوس دەبێژێ:

لەو پايەيان لەنێو پ )مادي( يە كە مەبەستي پياوە ئايينييەكانە كە)مەجوسوشەيەكي كلداني يا 
بە خزمەتگوزارەكاني ئايني زەردەشتييان دەگوت  ەو خەڵکدايە، وکۆمەڵگادا لەنێوان فەرمانِرەوا

و گۆشەگيري، ناوبانگيان دەركردبوو، مەجوس. ئەمانە بە هۆي جلوبەرگي تايبەتي خۆيان
ان ئەوە بوو كە هەميشە لە ئاتەشكەدەكاني هورموزدا يەكێ لە ئەركەكاني سەرشاني ەو

ئەمانە فرە ەو مل مالنێيان لەتەک خراپيەكاني ئەهريمەن دەكرد، وچاودێرييان لە ئاگردەكرد
و زانستەكاني ئەو و زانياري هەسارەكانو ماتماتيكو خەڵکيان فێري فەلسەفەو دانا بوونزانا

 (.و نەبەردەكانوونە گۆِرەپاني شەرو لەتەك پاتشاكاندا دەچسەردەمە دەكرد

لە ئينجيلي )مەتي(دا باسي چەند مەجوسييەك دەكا كە لە كاتي لەدايکبووني حەزرەتي عيسا بە 
 ِرێنمايي هەسارەيەك دەچنە )بيت لحم( بۆ زيارەتي.

لێرەدا كورتەيەك سەبارەت بە رۆڵی مۆغەكان لەسەردەمي دەوڵەتي ماد  بەپێويستى دەزانم
 باسبكەم.

و پاش ِروخاندني دەوڵەتي ئاشور، هێزو توانايەكي پاش ئەوەى مادەكا لە سەدەي حەوتەمي پ.ز
زۆريان لە ناوچەكەدا پەيداكرد، ئەركي سەرشاني مۆغەكان كە تيرەيەكي گەورەي مادەكان 

 بوون بريتي بوو لە ئەنجامداني ِرێورەسمي ئاييني.

ي چك و ناوي ماندانادايكي كورد بوو ەخاياند، فارسەكان بەِرابەرايەتي كورش )كەن زۆري
و لە چەند شەِرێكي خوێناويدا كە پ.ز 550( لە ساڵي ووب ئاستياگ دوا ئيمپراتۆري مادەكان

ماد، دەوڵەتي مادي  ىو بەهۆي خيانەتي هەندێ لەسەركردە سەربازييەكانسێ ساڵي خاياند
 و دەوڵەتي هەخامەنشي دامەزراند.ِروخاند

كرد،  نييان زەوتيو ئافارسەكان پاش ئەوەي فەرمانِرەوايەتي ِرامياري هەر چەندە لەسەرەتادا
نەرمونيانييان بەرامبەر مادەكان ئەنجامدا، وەلێ پاشان لەسەردەمي كەمبو جيەي دووەهەم 

.ز(، بارودۆخي ژياني مادەكان رۆژ بە رۆژ بەرەو خراپي پ 527 – 522كوري كورش )
 ن.ووبوخەڵک بێزار بودەرۆشت

و ياخيبونيان انەوە مۆغەكان لە هەموو اليەكدا ئاگري شۆرشسياند كە هەميزۆري نەخا
 خۆشدەكرد.



لەبەرئەوەي مۆغەكان لەبواري ئاينيدا توانايەكي زۆريان هەبوو، توانييان دڵی خەڵک 
و خۆيان ئامادەكرد بۆ بۆاليخۆيان ِرابكێشنەوە، بەم هۆيەوە سەرەتا سەركەوتنيان بەدەستهێنا

 و گەِرانەوەي فەرمانِرەوايەتي بۆ مادەكان.ـ ئايني شۆرشێكي رامياري

نەتەوايەتي بە ِرابەرايەتي مۆغەكان بەردەوام بوو تا لەسەردەمي پاتشايەتي  –ئايني  ىمالنێلم
ئايني  –كەمبوجيە كوري كورش مۆغێكي كورد )ماد( بە ناوي گۆماتا بزوتنەوەيەكي ِرامياري 

شي يەكانەوە، دەستپێكرد بۆ نو دەرباري هەخامەپ.ز، و لەنێ 522لە مانگي نەورۆزي ساڵي 
 و فەرمانِرەوايەتي مادەكان.ِرانەوەي دەسەاڵتەگ

و ئابووري بە سوودي خەڵک و ئيداريلەو ماوەيەدا، بڕێ كاري چاکسازي كۆمەآليەتي
 ا.رئەنجامد

 مانگ(، لە ئەنجامدا بە هۆي داريوشي هەخامەنشي دوبارە 7ئەم سەركەوتنە زۆري نەخاياند )
و گۆماتا كوژرا، و كومەلێكوژييەكي دِرندانە دژي دەسەآلت كەوتەوە دەست هەخامەنەنشييەكان

 مۆغەكان دەستيپێكرد.

و فارسەكان هێدي هێدي دوژمنايەتي نێوان خۆيان فەرامۆشكرد، مادەكان ،بە درێژايي رۆژگار
بوو نەپێشەواي ئايني  و مۆغەكان كە لە ِرابووردودا تەنيا پێشەوايەتي ئايني مادەكانيان دەكرد،

و فارسەكان، و بەم هۆيەوە پێگەو پلەو پايەيەكي گەورەتريان زەردەشتي لەنێو مادەكان
 .ندێو بوونە خاوەني پێگەي بلنشي ِرێزيان لێدەگيرامەهەخا ىو لە بارەگاي پاتشاكاندەستكەوت

و ئەو كارەساتە و ِروخاندني ئيمپراتوريەتي هەخامەنشيپاش هێرشي ئەسكەندەري مەكدوني
ان لەسەردەمي ساسانييەكان، سو پەرتوكەكانيان هات، هەميدڵتەزێنانەي بەسەر ئايني زەردەشتي

 ووآلت.مۆغەكان دەسەآلتي ئايينيان گرتەوە دەست، و ئايني زەردەشتي بۆوە بە ئايني فەرمي

 دەبێژێ: 349م دياكونوف دەخەمە بەرچاو كە لە كتێبي )تاريخ ماد( الپەرە ى ا.ۆ چوونلێرەدا ب

بن كە ئامۆژگارييەكاني زەردەشت، لە پێش خەڵکي ديكە، و)لەوە دەچێ مۆغەكان خێڵێك بو
 ا(.رلەنێو ئەواندا بآلوبۆتەوە )بێ گوێدانە ئەوەي ئەو ئايينە لەکوێدا هاتۆتە ئا

پێكهێناوە.ئەترەوان )چاودێري ئاگر(  سياسيان –نێكي ئايني پاشان ئەم مۆغانە ئەنجومە
 ن هەلێبژارد بوو.انازناوێكي فەرمي بووە كە كاهينەكاني خێڵي مۆغەكان بۆ خۆياني

خەڵکي دەڤەرەكاني ديكە زانيارييەكيان دەربارەي ئەو خێڵە بچوكە نەبووە، وەيا ئەگەر بووبێتيان 
 زانيارييەكي زۆر كەم بووە.



خەڵکي دەوروبەريان تەنيا لەتەک كاهينەكاني ئەو خێڵە ئيشوكاريان هەبووە. هەر كارهينێك كە 
آلم مەرج نەبووە هەموو و پەيامەكەي زەردەشت بووە، مۆغ بووە، بەپەيرەوي ئامۆژگاري
 مۆغێك كاهين بوبێت.

 بەم شێوەيە مۆغ بووەوشەيەك هاوسەنگ لەتەک كاهيني زەردەشتي(.

  

 پێشەوایانى ئاینى زەردەشتى: -11

و دانايە يەکەمين پێشەوا لە ئايني زەردەشتيدا پێي دەبێژرێت )دەستور(، دەستور بە ماناي پێشەوا
 ووآلتێكە.اەترين پێشەواي ئايني شارێك يوروە گە

 يا فەرمانِرەواي ناوچەكەيە. دەستور، ِراوێژكاري پاتشا

و هوشياريدا لە هەمووان و زانياري ئايينيدەستور دەشێ لە ِروي گوفتارو بيركردنەوە
و گوفتارو كرداردا وە لە ِروي خواناسيدا پلەي لە هەمووان بەرزتربێت، و دەبێ لە بيركردنەوە

 بەرزتربێت.

 ،ەي لەژێر فەرماني دەستور دايە پێي دەبێژرێ )موبد(پاش دەستور، ئەو

موبد بە ماناي داناو گەورەي مۆغەكانە.ئەم وشەيە سەرەتا )مغ پت( ببوەبەماناي گەورەي 
 و گەورە بووە، و بۆتە )بد(.مۆغەكان. لە زماني پەهلەويدا )پت( بەماناي سەرۆك

ووشەكە بەسەريەكەوە بۆتە )مغبد( و پاشان بۆتە )موبد(. پێويستە )موبد( گشت زانيارييەكاني 
و گوفتاردا ِراستوپاك بێت، كارەكاني بۆخوا ئەنجام كردار رويو لە بئاييني زەردەشتي بزانێت

 . ومادىتايبەتي مەبەستى بدات نە بۆ

  

 جیاوازى نێوان )موبد( وە )هربد(:

ردووكيان يەك مانايان هەيە، بەآلم جياوازييەكەيان لە وەدايە كە لەبەر ئەوەى لە ئاوێستادا هە
و گوفتاري خۆي بەرامبەر كرداروريبزانێت، و ب دكەسێك كە هەموو ئاوێستا جگە لە ڤەنديدا

و خوازياري گەيشتنە پلەي )موبد(ي بيەوێت ەپاكو بێ خەوش بێت، و ِراستو يەکتاپەرستی ئايني
 تايبەتمەندييانەي پێي دەبێژرێ )هيربد(.لەتەک ئەم  ،بێت



و بزانيت تەواوەتى پەرستی بەيەكتا هەموو ياساكاني ئاييني د( وڤەنديدا) بەآلم كاتێك كە
 زانيارييەكي تەواي هەبێت ڵيان، ئەوجا دەبێتە )موبد(.

و او موبد بەماناي پاسەواني فەرمانەكاني خودەتوانين بێژين: هيربد بەماناي مامۆستايە
 دەستورەكاني ئايني يە.

 يەكێكي ديكە لە پلەوپايەكاني پێشەوايەتي، پلەي )زەرەتشتروتمە(يە

Zarathushti u termah )ەكە بەماناي )وەك زەردەشت( يا )زەردەشت مانند. 

و )موبد( و )هيربد( ە وەيە، و )زەرەتشتروتمە( )دەستور( لەسەرهەروەكو باسمانكرد پلەي 
نازناوێك بووە كە دراوە بەو کەسانەي كەلە  ەو پێگەي لەسەرو هەموو ئەمانەدا بووە، وپلە

و گوفتاردا بە ئەندازەيەك پاكو بێخەوش بووە كە نزيك بۆتەوە لە بواري بيروكردار
 يدي ئێستا لە ئايني زەردەشتيدا نەماوە.تايبەتمەندييەكاني زەردەشت. ئەم پلەيە ئ

  

 و ئابوورىو شۆِرشى كۆمەاڵیەتىزەردەشت

و شێوازێكي بە ِرەوشێك كە و هيواي زەردەشت بوو، کۆمەڵگايەكەکۆمەڵگايەك كە ئارەزوو
زانستييانە بە رنامەرێژي بۆ بكرێت. كۆڵەكەي ديوەخاني ئەم کۆمەڵگايە، كاروكۆششي 

و دەروێشي بە هيچ جۆرێك و گۆشەگيريو تەوەزەليو تەمەڵیاريو دروستە. بێكووچانبێ
 پەسەند نەبوو وە ِرێگەي پێنەدەدرا.

و ميتافيزيك، باوەِري بە خوايەكي تاكو تەنيا هەبوو بە ناوي زەردەشت، لە ِروي ئيالهيات
جەب ياخود وو مئاهورامەزدا، و لە ِروي فەلسەفييەوە باوەِري بە بووني دوو هێزي سالب

و خراپ هەبوو كە پێي دەگوتن سپەنتامينو )بيري خاس( و ئەنگرەمينو )بيري خراپ( كە اکچ
هەميشە لە ملمالنيدان دژي يەكتر، بەآلم ئازادي تەواوي بۆ ئادەميزاد بە ِرەوا داناوە بۆ 

 هەلێبژاردني ِرێگەي ژياني خۆي.

 ئايين جيابكاتەوە.و هاني ئەوەيداوە كە پرسي ِرامياري لە زەردەشت، هەميشە تێكۆشاوە

و هيوايە، پەيامي ِرزگارييە لە داوي پەيامي زەردەشت، پەيامي ئازاديخوازي، داد
و بێجێي ئاييني، و دژي و تەشريفاتي قورسو ِرەسمو ِرێو قوربانيو ئەفسانەنەخوێنەواري

و بكەنئيتاعەتي كوێر كوێرانەيەو داوا لە خەلك دەكات بەووردي لەتەک هزري خۆياندا ِراوێژ 
و دروستي ژياني خۆيان بدۆزنەوە كە ئەويش هيچ و چاکەوە ِرێگەي ِراستبەبيرێكي ِرووناك

 و دروستي.ِرێگەيەك نييە جگە لە ِراستي



و شۆِرشگێرە، چەرخێكي هەزاران ساڵ لەمەوبەر، لەگەلێ دەركەوتني ئەم پەيامبەرە مەزن
و كۆمەآليەتي. زەردەشت، مانايەكي تازە و پێشكەوتني ِرەوشيو گۆِريننوێ پەيدابوو لە گۆِران

ن. دەبێژێ كە ئايين وو نەفسي دەروويژداندروستي بۆوشەي ئايين هێناوە كە دەڵێت بريتي يە لە
و پەيوەندييەكە لەنێوان و بەس، بەڵکو هۆيەكە بۆ خۆناسينتەنيا بريتي نييە لە پەرستني خوايەك

 ێفكرين.و تو ئافەريدەگار بە هۆي بيركردنئادەميزاد

و هەرچييەكي تێدايە لە پرشنگي حيكمەتي ئاهورامەزداي مەزنەوە زەردەشت دەبێژێ، جيهان
وپرشنگ، و ژين بريتييە وئافەريدە بووە، بۆيە ژيان لە ديدي زەردەشتەوە بريتييە لە ِرووناكي

و زيندوكردنەوەي پرشنگي ِرووناكي ئاهورايي لە و هوشياركردنەوەلە ناسيني مەعنەويات
 ئادەميزاد.دەرووني 

و ِرووناككەرەوەي بيرو پرشنگي مەعنەوييەت لە گياني هەموو كەسێكدا دەدرەوشێتەوە
 و خۆشەويستييە.و ميهرەبانيوپاكيهەست

و دەركەوتني مەعنەوييەت هەروەكو ژيان كارێكي سرووشتييە، مرۆيەكي ِرۆشەنبير پەيدابوون
 بژي. ئارەزويەكي تايبەت، وهيواو لوێژيك )منتيق( و بوونيئەقڵ  هەرگيز ناتوانێت بەبێ

و وێژدانو كاروكۆششي مرۆڤ تەنيا لە ِرێگەي پەيوەنديكردني لەتەکمەبەستي ِراستي ژيان
دەبێت. بۆ پەروەردەكردني ئەم مەعنەوييەتە دەشێ هێزي بيركردنەوە بەهێز  دەروندا پەيدا

جۆرێك بە تۆپزي  يچو مەعنەوييەت بە هو ِرێكوپێكي ِرۆحيتەكوزي بكەين، ناتوانين
و دەبێ رەوشت خوێى و پرشنگي خوديێنين، بەڵکو كەسێيەتي ئەو كەسەب بەدەست

و هەڵسوكەوتي هەموو كەسێك و كردارەوشتوا رِ مەعنەوييەت دەربخات، بەماناي ئەوەيە كە
 بە دەست خۆيەتي.

و و ئەم خۆناسينە كارێكي دەرونييەهەموو كەسێك دەشێ پێش هەموو شتێك خۆيبناسێت
 و ِراشكاوي بەيانيكردووە.زەردەشت لە ئامۆژگارييەكانيدا زۆر بە سادەيي

ِروي قەناعەتەوە باوەِري  مرۆڤ كاتێك دەتوانێت خۆي بناسێت كە بەهۆي بيركردنەوە وە، و لە
بەبووني خواي تاكو تەنيا هەبێت، جونكە كاتێك كە ئەو باوەِري هەبوو، ئەوجا دەتوانێت 

و هەلێسوِراندني هەموو كە شكەآلنەكان زانياري تەواو پەيدا و چۆنيەتي ئافراندندەربارەي ژيان
وە لە هەموو و ئەوسا خۆشي بناسێت، و بەهۆي ئەم خۆناسينەوە دوور دەكەوێتەبكات

و كاروبيرێكي خراپ، و بەهۆي گشت ئەم زانياريانەوە تەكاملي ِرۆحي پەيدا دەكات
 بەرەوپێشەوە دەروات.

دا بۆي ِرووندەبێتەوە يلە ِراستيدا، بەهۆي ئەم هەموو كاروكاردانەوانەدا لە ئەزمونەكاني ژيان
 كە هێزێكي ناديار ئاگاداري هەموو هەڵسوكەوتەكانێتي.



و دوور يين كە هەموو مرۆڤێك شۆِرشێكي كۆمەآليەتي لە دەروني خۆيدا بەرپادەكاتلێرەدا دەبين
 و......و خوێن ِرێژيو تاوانو خۆپەرستیدەكەوێتەوە لە گەندەڵی

و لە ئامۆژگارييەكاني زەردەشت، ئەوەمان بۆ ئاشكرادەبێ كە مەبەست لە ئافراندني ئادەميزاد
و بەختياري خەڵک، شداربێت لە ئاوەدانكردني جيهانهۆي ژيان ئەوەيە كەوا هەموو كەسێك بە

 و نەمري.و بەختياريو گوفتاري خاسەوە بگاتە دوندي پوختەييو بەهۆي بيروكردار

 هەروەكو ئاماژەمان پێكرد، يەکەمين هۆ بۆ ئەم مەبەستە ئەوەيە كە خۆمان بناسين.

ە سەنتەري ِراستييەكەوە زەردەشت دەبێژێ، ئەو ِرۆحەي كەوا لە جەستەي هەموو كەسێكدايە ل
و لە جەستەي مرۆڤدا و نەمرە كە لە جيهاني ِرۆحەكانەوە هاتووەو پرشنگێكي پيرۆزهاتووە

و بارەگاي هەميشەيي جێگير بووە، و ئەم جيهانە ماددييە نيشانەيەكە لە جيهاني رۆحاني
 ئاهورامەزدا.

ِروو لە ژيانێكي پِر لە  ،دەشتبە پێچەوانەي بڕێ لە ئاينە ئاسمانييە سامييەكان، پەيامي زەر
 و دارايي وەرناچەرخێنێت.و بەختەوەريخۆشي

و هەموو خەڵک و هەميشە داواي لە پەيرەواني خۆيزەردەشت، ژياني ماددي بە پوچ نازانێت
و جواني سروشت وەربگرن، و دەبێژێ لەبەر ئەوەي ئادەميزاد خاوەني كردووە سوود لە خۆشي

رێت، هەر گومەعنەوي بەهرە وەربو جواني مادديوشاديە خۆشيو ِرۆحە، پێويستە لجەستە
، دەوارنشينيە و دوور كەوتنەوە لە خەڵکە، و دژي ژيانيلەبەر ئەم هۆيەيە كە دژي گۆشەگيري

بۆيە دەتوانم بێژم زەردەشت كەسێكە كەوا ِرێگاي راستي پێشان خەڵک داوە بۆ دابينكردني 
 وگەيشتنە بەختەوەري ِراستەقينە لە جيهاني مەعنەويدا.ژيانێكي پِر لە بەختياري لە جيهاندا

يەزدانييە، نابێ  خەاڵتێكى و پيرۆزييەكانە بۆ مرۆڤ، ولە ديدي زەردەشت، ژيان پِر لە خۆشي
 خۆماني لێبێبەش بكەين.

و هيواي و تەمەڵی كاري ئەهريمەنييە، نابێت بە بيانوو بێدەرامەتيو دەستكورتيهەژاري
 لە رۆژي پەسآلندا چاو لە خۆشييەكاني ئەم جيهانە بپۆشين.وەرگرتني پاداشت 

و ئابرو بۆ رۆژي و هەژاري لەم جيهانەدا نابێتە هۆي سەرمايەو دەستكورتيبێگومان، پەرێشاني
 پەسآلن.

بە پێچەوانەوە، لە جيهاني داهاتودا پاداشتي چاکە بە كەسێك دەدرێت كە لەژێر سايەي 
و و خەنداني كردبنو بەختەوەر كردبێتو خەڵکي شادتكاروكۆششدا زەوي ئاوەدان كردبێ

 كاروكرداي خاسي لە پاش خۆي بەجێهێشتبێ.



 و بەخەلك نابێژێ كە:زەردەشت، وەك بودا بيرناكاتەوە

و و دەبێ دەستبەر داربين لە هەموو خۆشييەكي ماددي)ِرزگاري هەر كەسێك بە لە ناوچونيەتي
ڵکو بە پێچەوانەوە دەبێژێ ئادەميزاد بۆ ژيانێكي و خەريكي رياچت بين(، بەگۆشەگيربين
و خاس دروستكراوە، و ژيان بريتييە لە ملمالنييەكي يسبێ كەمايە وو پوختەييكۆمەآليەتي

و دژي و ِراستي بينو ئێمە پێويستە هەميشە پشتيواني چاکەو خراپەهەميشەيي لەنێوان چاکە
 خراپەكاري بين.

ئەم ئامۆژكارييانەي زەردەشت جياوازييەكي زۆري هەيە لەتەک ئامۆژگارييەكاني ئەو 
و گوناهبارە مرۆڤ وني بە گوناهێكي گەورە دەستپێكردووەکەسانەي پێيانوێيە ئادەميزاد ژيا

و كوشتني هەموو ئارەزووە دارە، و تەنيا بەهۆي رياچت ژياني هەر لەسەرەتاي ئافراندندا لەكە
و و ِرۆحيو ئەشكەنجەي جەستەييو ئازارو خۆِراگرتن بەرامبەر ناخۆشيدەرونيەكاني خۆي

 بەختياري ِراستەقينەي ئەو دنيا دابين بكات.وانێت تهەلێبژاردني رێگەي دەروێشي دە

لێرەدا هەندێ لەو دياردانەي كە لە شۆِرشە مەزنەكەي زەردەشت لە کۆمەڵگادا بەرچاو 
 دەكەوێت دەخەمە بەر ديدي خوێنەواران كە لە ِراستيدا )مشتێك نموونەي خەروارێكە(:

  

 ِراستى

وگرنگترين سيفەتي ەكاني، يەکەمينو ئامۆژگارييوتەكانولەبەر ِرۆشنايي پەيامي زەردەشت
 و دروستي كە پێي دەبێژرێ )ئاشا وەهيشتا(.ئاهورامەزدا بريتيە لە ِراستي

وە كە ۆتەلە زۆر شوێني گاتاكاندا زەردەشت ئەم هەقيقەتەي چەندين جار دووپاتكرد
 3ي بەند 49و دروستي بونيادنراوە. لە يەسنا هات پەرستی لەسەر بنچينەي ِراستييەكتا ئايني

 دەبێژێ:

 ئەى مەزدا،"

 و ئامۆژگارييەتتۆ، بەدروستي ئەم باوەرِ  

 بۆ هەموان داناوە كە،

 و درۆ زيانبارە.ِراستي سوود بەخشە

 لەبەر ئەمەيە كە،



 ئەز، ئاواتە خوازي بيري خاسم،

 و خراپە دوور دەخەمەوە. "و خەڵک لە نزيكبونەوە لە درۆو خۆم

  

 لە زۆر شوێني ديكەي گاتاكاندا ناوي ئاهورامەزدا لەتەکوشەي )ِراستي(دا پێكەوە هاتووە.

 پيتاگۆرس، فەيلەسەفي يۆناني وە مولتون دەبێژن:

 ستي يەكێكن "ا" لەبەر رۆشنايي ئايني زەردەشت، خواو رِ 

 دەبێژێ: 5بەندي  28هات  لە يەسنا،

...." 

 و پاكي )ئاشا(،ئەي دياردەي ِراستي

 كەي بە ديدارت شاد دەبم؟ "

 دەبێژێت: 7بەندي  29هەروەها لە يەسنا هات 

 و بەختەوەري دەهێنێ،" ئەم ئاخافتنە پيرۆزە كەشادي

 لە اليەن ئاهورايەكە

 خواستي لەتەک ِراستيدا )ئاشا(، هاوئاهەنگە(. ويستو

و دەردەكاني و درۆزنانبووە، درۆي بە گەورەترين مەترسي ژيانزەردەشت، هەميشە دژي درۆ
 ەژماركردووە.ه کۆمەڵگا

 (دا دەبێژێ:17) لە بەندى لە )ئورديبەهەشت يەشت(

زالێ  داتي بەسەر درۆو نەمينێت، لە جيهاني مادديدا پێويستە ِراس)درۆ دەبێ پوچەلێ بكرێت
 بێت(.

ويژداني هەموواندا پێگەي و لەِراستي، پرشنگێكي يەزدانييە لە ناو دەروني هەموو مِرۆڤێكدا
 تايبەتي خۆي هەيە.



دەروون  لە و دروستكردار ئەو كەسەيە كە هەوڵو كۆشش بدا كە ئەم ِراستييەيدانا
ِرووناكييەي نێودەرون گە پر لەو ِرێگايەك وە شێوازێك بوێ ئە م پرشنبەكاربهێنێت دايە

و بووني خۆيەوە، پرشنگي ِرووناكييەكەي، بدۆزێتەوە بۆ ئەوەي بتوانێت لە دەرون
 وجيهان ِرۆشەن بكات.ژينگە

و و تێكۆشاوە بۆ پەرەسەندنو ِراستگۆيي، هيواو ئارەزووي زەردەشت بووەِراستي
 و دەبێژێ:و دروستي لە کۆمەڵگادابآلوكردنەوەي ِراستي

 باشترين ِراستي بێت. خوازيارى اشترين بەختياري، ِراستييە، بەختيار ئەو كەسەيە كەب

 هەروەها دەبێژێ، يەك رێگا لە جيهاندا هەيە ئەويش ِرێگاي ِراستييە.

 دەبێژێ: 8بەندي  35لە يەسنا هات 

و دروستييەوە هەموو كەسێك دەتوانێت بەختەوەري هەردوو جيهان )بە هۆي ِراستي
 بەدەستبهێنێت(.

و درۆزنان كراوە، درۆ و هەموو پەرتوكە ئايينيكاني زەردەشتيدا باسي خراپەي درۆلە ئاوێستا
ي ئەهريمەن مو هاودەەژماركراوە، ودرۆزن بە هاورێه بە يەکەمين هۆي هەمەجۆرە گوناهێك

 شەرمەزارە. ووبێ ئابِرووە، و لەو ديناش مايە پوچواوي خەڵکدا، بێ كەلێكچ و لەبەرراوەدان

  

 پەیمان

و گرنگييەكي زۆري داوە بە پەيمان، هەميشە خەڵکي هانداوە كە كاتێك زەردەشت، بايەخ
دەدەن، دەبێ بەجێيبهێنن، تەنانەت ئەگەر ئەو پەيمانە لەتەک مرۆيەكي خراپەكاريش  پەيمان
 بێت.

داوا دەكات كە هەرگيز لە ژياندا پەيمان نەشكێنين، چونكە ئەو كەسەي پەيمان دەشكێنێ دەبێتە 
 ي درۆزن. پەيمانشكێني لە ئاوێستادا بە بەشێك لە درۆ هەژماركراوە.هاورێ

 لە ئاوێستادا، ميترا )مهر( بەفريشتەي پەيمان دانراوە.

 ( دەبێژێ:2 بەندى لە )مهريشت



و خاپور بكات، وێران)ئەي زەردەشت، پەيمانشكێنێك دەتوانێ سەرجەم كيشوەرێك يا دەڤەرێك
پەيمان بشكێني ئەگەر چي ئەو پەيمانە لەتەك درۆزنێكيشدا ئەي ئەسپيتمان، تۆ نابێت هەرگيز 

و بەسترابێت. دەبێ هەوڵبدەيت پەيمانەكەت بەجێبێني، چونكە پەيمانبەستن لەتەك ِراستگۆ
 و پێويستە ئەنجامبدرێت(.و پيرۆزەدرۆزندا، هەردوو ِراست

 دەبێژێ: 3بەندي  61لە يەسنا 

 و وەفاي پێناكەن(.دەشكێنن )ئێمە دژي ئەو کەسانەين كە پەيماني خۆيان

ي خۆيدا )مێژووي شارستانييەت( بەرگي يەکەم الپەرە كەويل دورانت، لە كتێبە بەناوبانگە
 ي وەرگێراوي فارسييەكەي دەبێژێ: 426

)لەبەر ئەوەي پەيرەواني ئايني زەردەشت، ئەم جيهانەيان بە گۆِرەپاني ملمالنێ نێوان هێزي 
بيريان لە بزوێنەرێكي بەهێزو توانا، ياخود  ركردنەوەيان،يبوخراپە دەزاني، بەم شێوە چاکە

و لە پاشاندا پاداشتي هێزێكي ميتافيزيك دەكردەوە كە ئادەميزاد هانبدات كاري چاکە بكەن
و جوان هاتە ئاراوە بەم شێوە بيركردنەوەيە ياسايەكي ِرەوشتي زۆر سادە .چاکەشيان بداتەوە....

)تەنيا ئەو كەسە خاسە كە هەرشتێكي بۆ خۆي بە باش نەزاني،  كە پاڵی نابوو بەم ِراستييەكە
 بۆ خەڵکيش بە باش نەزانێت(

  

 بە گوێرەي دەستوري ئاوێستا ئەركي سەرشاني ئادەمیزاد سێ شتە:

 يەکەميان ئەوەيە كە نەيارەكەي بكاتە يارو دۆست. -

 و خاس.و خراپ بكاتە پاكهەميان مرۆڤي ناپاكودو -

 و زانا.بكاتە دانا نەخوێنەوار وسێهەميشيان ئەوەيە كە مِرۆڤي نەزان -

هەروەها دەبێژێ، شاكانيش كە پەيرەوي ئەم ئاينە بوون، ئاكاري بەرزو جوانيان هەبووە، بۆ 
و ابەندي پەيمان بوونشكێن بوون، ئەمان پ يۆنانييەكان كە زۆر پەيمان سەبارەت بە نموونە

وە دەكرد كە ئەگەر پەيمانێكيان دابێت هەرگيز ڵی ەب و شانازييانهەرگيز پەيمانيان نەدەشكاند
ووي ژ. شتێكي ديكە كەسەرنجي نووسەري ِراكێشاوە ئەوەيە كە لە مێپاشگەز نەبونەتەوە

ي دوژمن و نەچونەتە ريزبوون هەرگيز دياردەي جاشێتي نەبووە ىپارس كە زەردەشت وماد
 دژي ميللەتي خۆيان.

  



 و پاكدامەنىپاكى

لە ئاوێستادا گرنگييەكي تايبەتي دراوە بە پاك ِراگرتني جەستە، و بە يەكێك لە گرنگترين 
و ئەركەكاني سەرشاني هەموو مِرۆڤي داناوە، و خراوەتە ِريزي سيفاتي بەرزي وەك ِراستي

 دروستي، و بە نيشانەي پێشكەوتني کۆمەڵگادانراوە.

 لە گاتاكاندا دەبێژێ:

و چاودێري لەش ئەركي و خاوێنيچركەي ژياني ئادەميزاد، پاكو تەميزي  )لەيەکەمين
سەرشاني هەموو كەسێكە. لەبەر ئەوەي هەموو كەسێك لە جەستەو ِرۆح پێكهاتووە، پێويستە 

 لەسەرمان ئاگاداري هەردوكيان بكەين.

باش  كاتێك تەندروستيمان ِراگرتني جەستە، تەندروستيمان باش دەبێت. و خاوينبە چاودێري
و گەشەوە دەِروانينە جيهان، بەآلم و بەچاوێكي ِروونبوو، وورەو مەعنەوياتمان بەرز دەبێت

بە پێچەوانەوە هەرگيز مِرۆڤێكي نەخۆش ناتوانێت بە چاوێكي گەشەوە تەماشاي ژيان 
 ووردبێتەوە. بۆيە هەميشە رۆحيشيان لە ناخۆشيدادەبێت(.ڵی وبكات

و بايەخێكي تەواوي داوە بە پاكدامەني مرۆڤ لە کۆمەڵگادا، بەتايبەتي هاني زەردەشت، گرنگي
ي ئاكاريانە كپاكيزەيي ئافرەتاني داوە كە بەهۆي بيرو كردارو گوفتاري خاسەوە كێبەركێيە

 لەتەك پياواندا بكەن.

  

 ئازادي هەلێبژاردن

و ەيامي زەردەشت، كە گشت توێژەرانو بايەخدارترين دياردەكاني پگرنگترينەيەكێ لە هەر
و توانايي مِرۆڤ بۆ هەلێبژاردني ِرێگەي ئاوێستاناسان يەكدەنگن لەسەري، بريتييە لە ئازادي

 و چارەنووسي خۆي.ژيان

لەنێو گاتاكاندا بەِراشكاوي باس لەوە كراوە كە مِرۆڤ بە ئازادي ئافەريدە بووە، و تەنيا خودي 
 ي خۆي هەلێدەبژێرێت.و چارەنووسخۆيەتي كە ِرێگە

زەردەشت پاش ئەوەي پەيامەكەي ئاشكراو بآلودەكاتەوە، جەخت لەسەر ئەوە دەكات كە 
 و بەويستو هۆشي خۆي ِرێگەي ژياني هەلێبژێرێت.ئادەميزاد دەبێ بە ئازادي

 دەبێژێ: 3بەندي  30كاندا زۆر بەِراشكاوي ئاماژەي بۆكراوە. لە يەسنا هات ائەم بيرە لەنێوگات



...".... 

 وو دروستي هەلێدەبژێرێتودانا، ِراستيمرۆي ژير

 و بێهۆش، خراپە هەلێدەبژێرێت. "نەزان

يەتي، ئازادي هەلێبژاردني بە اڵهرتسفلد، لەو باوەِرەدايە كە زەردەشت نەتەنيا لە بواري كۆمە
نيەتي ێە كە بۆ باوەِر هێنان بە خواو چويمرۆڤ داوە، بەڵکو تەنانەت باوەِري بەوە هە

 30ونزاكردنيش دەبێ مِرۆڤ بە بيرو هۆشي خۆي بگاتە ئەو ِراستييە لە يەسنا، هات ەرستنپ
 دەبێژێ: 5بەندي 

دەكات، مەزدا  دو باشي خۆي ئاهوراخۆشنوتسدرو وئەوكەسەي بە كاروكرداري ِراست
 هەلێدەبژێرێت.

و ِراستەوخۆ ِرونكردۆتەوە كە وايە كە زەردەشت ئەم باسەي زۆر بە ِراشكاويئالتهايم، باوەِري
و خراپە، ملمالنێ بكات بۆئەوەى بگاتە ئەركي سەرشاني هەموو كەسێك ئەوەيە كە دژي درۆ

و بەس، و دەبێ باوەِري و پەناي هەركەسێك تەنيا خۆيەتيو دروستي. لەم ِرێبازەدا پشتِراستي
و پەيوەندييەكاني دي كە خۆيان بە و بنەماڵەو هزري خۆي هەبێت، واتە كەسوكارە هۆشب

و ئافەريدەگار(، هيچ سوودێكيان بۆ ئادەميزاد و خوا دادەنين )ئافەريدەتكاكار لەنێوان خەڵک
 نييە.

 وينديشمان دەبێژن:واشپيگل

ييە لەوەي كە هەركەسێك ێڵی ئايني زەردەشتدا دەدرەوشێتەوە بريتوئەو رۆشناييەي لە تە
و بيانخوێنێتەوە، تێدەگات كە ئەم ئاينە بەهۆي باوەِر بووني بە )ئازادي سەرنجي گاتاكان بدات

و ِرێكخراوەي لە مێشكي او كرداري خاس، گرنگترين دەستگوتەهەلێبژاردن( و باوەري بەبيرو
 هەموو كەسێكدا دامەزراندووە.

 ئايني زەردەشت دەزانێت. بنچينەكانى ە گرنگترينگێگر، ئازادي هەلێبژاردن بە يەكێك ل

و وايە، ئەم بۆ چوونەي زەردەشت سەبارەت بە ئازادي هەلێبژاردن، شكۆويل دورانت، باوەِري
مەزنايەتييەكي وەها زۆر بە ژياني ئاسايي دەبەخشێ كە لە هەموو شێوەي بيركردنەوەكاني 

 و بايەخدارترە.ديكە بەرزتر

ەيە مرۆڤ لەوە ِرزگار دەكات كە وەك كرمێكي بێ دەسەاڵتو ياخود ئەم شێوازي بيركردنەو
موێرەى شەترەنج تێى بِروانرێت، بەڵکو ئادەميزاد  مەكينەيەكي خۆكاري ميكانيكي يا



و رێكخستني هەيە، چونكو و ئازادي هەلێبژاردنملمالنێي نێو ئەم جيهانەدا بەشدارە لە
 ِرەسەن بێت.ئاهورامەزدا خواستي ئەوە بوو كە ئادەميزاد 

زهنر، دەبێژێ: ئايني زەردەشت بە تەواو ماناوە باوەِري بە ئيرادەي ئازادە، هەر كەس زوو يا 
 و درۆدا يەكێكيان هەلێبژێرێت.درەنگ دەگاتە ئەو ِراستييەي كە دەبێ لەنێوان ِراستي

جەخت لەسەر ئەوە دەكات كە لەنێوان دوو دياردەي  2بەندي  30زەردەشت لە يەسنا، هات 
 و دەبێژێ:و درۆدا، هەركەس دەبێ خۆي بە ئارەزووي خۆي يەكێكيان هەلێبژێرێتاستيرِ 

 وايە،" كە

 وتەكان بن،گوێرايەڵی خاسترين

 وبە بيرێكي ِرۆشەنەوە هەڵيسەنگێنن،

 وهەر يەكە لە ئێوە بۆخۆي

 لەم دوو ِرێبازە، يەكێكيان هەلێبژێرن،

 پێش ئەوەي ِرووداوي مەزن ِروو بدات

 هەر يەكەتان بە دروستي ئاگاداربن،

 وبآلوي بكەنەوە. "لەم پەيامە تێبگەن

  

 دەبێژێ: 2بەندي  31هەروەها لە يەسنا، هات 

 و ِراِراييەوە" لەبەر ئەوەي بە هۆي دوو دڵی

 و ِرۆشەن نييە،هەلێبژاردني ِرێگەي ِراستو دروست، ئاشكرا

 و مامۆستا يەكئەز، وەك ِرابەر

 ەز دايە،كە هەلێبژاردەي م

 بۆ ِرێنمايي ئێوە نێردراوم،



 كە هەردوو دەستە فێر بكەم

 چلێون لەژێر سايەي ئايني ِراستيدا، بژين. "

  

، ديسانەوە زەردەشت جەخت لەسەر ئەوە دەكات كە " ئەي 16بەندي  43هەروەها لە هات 
 ئاهۆرامەزدا، زەردەشت لە بۆ خۆي ئەو گەوهەرەي كە هي تۆيە، هەلێبژارد...... "

  

 دەبێژێ: 8بەندي  51لە هات 

 )جاماسپ، بەهۆي بيري خاسي خۆيەوە، ئايني ِراستي هەلێدەبژێرێت.........(

  

 دەبێژێ: 11بەندي  31هات 

 ،ا" ئەي مەزد

 و لەسەرەتاوە كەهەر لەو ساتەوە

 و هۆشي خۆتەوە،بە بير

 و هۆشت بۆ دروستكردين،ويژدانوژيان

 و گيانت كردە نێو لەشمان،

 و كاركردنت پێبەخشين،و توانايي گفتوگۆ

 تت كە ئێمە بەشێوەيەكي ئازاد،سويهەر لەو كاتەوە

 خۆمان هەلێبژێرين. " ي ئاينيشو ِرەوو ِرێباوەرِ 

  

 جالل الدين ئاشتياني لەم بارەوە دەبێژێ:



و هەلێبژاردني ساڵ لە مەوبەرەوە دەربارەي ئازادي 3500ِرۆشەنتر، ناتوانرێت لە  ە)ئيدي لەم
 ئادەميزاد قسەبكرێت.(

  

 مافى مرۆڤ

 و ِراميارييە لەم چەرخەي ئێمەدا.مافي مِرۆڤ، دەستەواژەيەكي ياسايي

 لەنێو ئاينە پيرۆزەكاندا ئەم دەستەواژەيە بەشێوەيەكي ِراشكاوانە بەرچاو ناكەوێت. بەآلم
ي كۆمەآليەتي كە ناوەِرۆكي مافي مِرۆڤ پێكدەهێنن، كەم تا دو داو بەهاكاني ئاكاريئەرزش

و ئايينزاكاندا بەرچاو زۆرێك بە شێوەيەكي ِراشكاوانە يا بە هێماكردن لە زۆربەي زۆري ئايين
 دەكەون.

لوتكەي  لە ديدي ناوەِرۆكي مافي مِرۆڤ، ئايني زەردەشتي لەنێو گشت ئايينەكاني ديكەدا، لە
 هۆي ئەمەش دەگەِرێتەوە بۆ دوو بونيادي باوەِر كە بريتين لە: ەهەموويانە، و

 و خراپە لە قەلەمِرەويدا نييە.يەکەميان ئەوەيە كە ئاهورامەزدا سەرچاوەي هەموو چاکييەكانە

و وهەميان ئەوەيە كە مرۆ وەك هاوكاري ئاهورامەزدا،دەشێ لە كاروكردارەكانيدا ڵی فێربێتود
 وەك ئەو ِرەفتار بكات.

 واتە بەندەي خوايە.لەنێو ئايني ئيسالمدا مِرۆڤ )عبد هللا( يە

ِري خوايە، بەآلم لە ئايني زەردەشتيدا مِرۆڤ هاوكاري ولە ئايني مەسيحي دا مِرۆڤ ك
 .ئاهورامەزدايە

هەموو كاروكردارێكي ناپەسەند لە گاتاكاندا، ئەوانەن كە هەِرەشە لە مافي مِرۆڤ دەكەن، توِرە 
و بێدادي، گەندەڵی بە هەموو شێوەكاني، پالێپشتي كردن لە دنروكينە، درۆكو ِرقبوون

ندا و جياوازيخستن لەنێو خەڵکدا، و....... لە گاتاكافەرمانِرەواي ستەمگەر، ژێر پێ خستني ياسا
 ەژمار كراوە.ه و ناشايستناِرەوا،بەبەهەموو جۆرو شێوەيەك

نيەتي ۆو هەلێبژاردن، بەتايبەتي هەلێبژاردني چسەبارەت بە ئازادي مافي مِرۆڤ لە بيركردنەوە
ئێستا بڕێ نموونەي ديكە ەو هەلێبژاردني ئايين، بۆچووني گاتاكانمان باسكرد، وژيان بردنەسەر

 مِرۆڤ دێنمە بەرچاو. دەربارەي باوەِر بە مافي



و بێ پەردە ئاماژەي و پياو لە پەيامي زەردەشتيدا زۆر بە ِراشكاويباوەِر بە يەكساني نێوان ژن
 بۆ كراوە.

ێشتي بۆ خەڵکي كردبێت بۆ گوێرايەڵی لە پەيامەكەي، ئاماژەي هلە هەر شوێنێكدا زەردەشت بانگ
 پياو وەك يەك كردووە. بۆ ژنو

و ئامۆژگاري ژاردني هاوسەر، ژنوپياوي وەك يەك بەرپرسياركردووەهەروەها دەربارەي هەلێب
و پەيماني ژنمێري ببەستن، دەبێ و كچاني كردووە كە پێش ئەوەي هاوسەرگيري بكەنكورِ 

و دڵو گيانەوە هاوسەر بۆ خۆيان هەلێبژێرن، و بەئەقللەتەک بيرو هزري خۆياندا ِراوێژ بكەن
و ردە يا كۆيلە وەك توێژيكي كۆمەآليەتي بەكار نەهاتووەلە هيچ شوێنێكي گاتاكانداوشەي بە
و بە تايبەتي زەردەشت خۆي باوەِري بە توێژێك بە ناو كۆيلە ئەمەش ماناي ئەوەيە كە ئەم ئاينە

 و ئازاد بينيوە.و هەموو خەڵکي بە چاوي يەكساننەبووە

و و كۆياليەتي دەكەنەبەآلم ئەگەر بِروانينە ئاينەكاني ديكە دەبينين هەموويان باسي كۆيل
و هەموويان داواي ئازاد كردني بەردە دەكەن، بەآلم هيچ يەكێكيان كۆياليەتييان حەرام نەكردووە

 زۆربەيان ياساي تايبەتييان بۆ بەردەداري داناوە.

لە پەيامي زەردەشتيدا، هەموو مِرۆڤ لەبەرامبەر ياسادا يەكسانن، وهيچ كەسێك لە هەر 
 ا بێت لەسەرو ياساوە نييە.وپايەو پێگەيەكدپلە

و بێ هيچ پێچوپەنايەك دەبێژێ كە نابێ مرۆي خاس پەيڕەوي لە لە گاتاكاندا بەِراشكاوي
 و درۆزن بكەن.و بێدادو گەندەلێفەرمانِرەواي ستەمكار

 The Theory and Practics of Human Rights پرۆفيسۆر جون هينلز لە كتێبي
in Zoroastrianism ,a paper presented to Fourth world 

Zoroastrian، congress، Bom boy، 1985.  دەبێژێ: ئەشێ ئايني زەردەشت بە
 لە مافي مرێۆڤ كردووە. داكۆكى ەژمار بكرێت كەه يەکەمين ئاينێك

ووآلتێكي بوو، هەر ناوچەو ىزەردەشت ەنشي بوو، ومەكورش كە دامەزرێنەري دەوڵەتي هەخا
 داگير بكردايە، سەبارەت بە ديلەكان مافي مِرۆڤي ِرەچاو دەكرد.

و بێ هيچ كەموو بە گوێرەي نووسيني سەر تاشە بەردەكان، هەقدەستي كاركردنياني بە تەواوەتي
خەڵکي ئەو شوێنانەي داگيري دەكردن، ئازادي تەواوي پێدەدان بۆ  ەكوِرييەك پێدەدان، و

 ي بتە خواكانيان.پەرستن

 546باشترين بەڵگە بۆ ِرەچاوكردني مافي مِرۆڤ لەو سەردەمەدا ئەم جارنامەيەيە كە لە ساڵي 
 پ.ز لە اليەن كورشەوە بە بۆنەي تاج خستنە سەريەوە بآلوكراوەتەوە.



 دەقي جارنامەكە دەبێژێ:

  

 دەقي جاِرنامەي كورش

ووآلتاني هەر چوار وو بابلئێستا كەبەياريدەي مەزدا تاجي پاشايەتي ئێران
و مەزدا پاشايەتيم دەوروبەرم ناوەتەسەر، ِرايدەگەيەنم كە تا ئەو ِرۆژەي زيندووم

و ئايينزاي هەموو ئەو خەڵکانە دەگرم كە ئەز و بەردەوامە، ِرێز لە ئايينِرادەگرێ
و و گشت ئەوانەي فەرمانبەردارمن ئاييناو نێراوەكانمو نا هێلێم فەرمانِرەوپاشايانم

 و هيدي ِرەچاو نەكەن، وبە چاوي سووكەوە تەماشايان بكەن.ئايينزاي ئەو خەڵکانە

زي كار لە خەڵک پو تۆئەز، تا ئەو ِرۆژەي زيندووم ِرێگە نادەم هيچكەس بە بێگاري
 و هەقدەست كاريان پێبكات.و بێ كرێبكێشێتەوە

يمِرۆ ِرايدەگەيەنم هەموو كەسێك ئازادە بە خواستي خۆي هەر ئايينێك ئ ئەز،
هەلێبژێرێت وە پەيرەوي لێبكات، وهەر شوێنێك دڵی دەيخوازێت تيايدا بژي، بۆ خۆي 

وستەم زەوت وێِرادا دارايي هيچكەس بە زۆرهەلێبژێرێت. بەآلم بەمەرجێك لە
و دارايي خۆي بەهەر ماننەكات، وهەر پيشەيەك كە پێي خۆشە هەلێبژێرێت، وسا

 شێوەيەك كە خۆي گەرەكێتي بيچەرخێنێت بەمەرجێك كە زيان بە كەس نەگەيەنێت.

و پياوان وەك ئەز، تائەو ِرۆژەي بە ياريدەي مەزدا پاشايەتي دەكەم، ِرێگە نادەم ژنان
 بەردە بفرۆشرێن.

ۆشتني و فرو ئەوانەي ئەز داياندەمەزرێنم دەبێ ِرێ لە كِرينفەرمانِرەواكان
 وشي بەردەداري لە جيهاندا دەبێ بنبِربكرێت.ەوپياوان بگرن، و رژنان

 پ.ز( 546)بەبۆنەي تاج خستنە سەري كورش لە ساڵي               

  

 كارو كۆشش

ەكاني سەرشاني هەموو زەردەشتييەك، يهەوڵوتێكۆشان لە پێناوي كاري چاک، يەكێكە لە پێويست
 ەكان بە هۆي بێ كارييەوە دەوەشێتەوە.ئاشكرايە كە زۆربەي كردارە خراپ



و كاركردني هەميشەييە يەكێ لە تايبەتمەندييەكاني ژيان لە ديدي ياساي راستيدا )ئاشا(، تێكۆشان
 و تەوەزەلي كارێكي ئەهريمەنييە.و گەيشتنە پوختەيي، تەمەڵیو ئاوەدانيلە پێناوي پێشكەوتن

و و بيرو هزرمان دوور بخەينەوە لە دوژمنايەتيلە هەموو كاروكردارەكانماندا دەشێ دڵو دەرون
 وگەشەي پێبدەين.و دڵۆڤانيپەرەبدەين بە ِراستي ەو توِرەبوون، ودرۆ

گاتەكان ئامۆژگاريماندەكەن كە خاسگەلەكان هەموو دەبێ يەكبگرن، و کەسانێك بە رابەرايەتي 
و وێژە نكردنەوەي کۆمەڵگاو كاربكەن بۆ نو هەنگاو هەلێبێننو دانابنهەلێبژێرن كە ِراستگۆ

 هەموو جيهان.

و گۆشەگيرييە، هاوسەر نەخواستن بە كارێكي پەيامي زەردەشت دژي تەركە دنيا
ودروستي پەنهان ەژمار دەكرێت، لە پەيامي زەردەشتيدا، هەرگيز نابێ ئايني ِراستيه ناپەسەند
و بشارێتەوە تەنانەت ئەگەر ئەم نەشاردنەوەيە بێتە هۆي مەترسي لەسەر ژياني بكرێت

 ئەوكەسە.

ملمالنێي ئاكاري سەرەتا دەبێ لەنێو دەروني ئادەميزاد خۆيەوە دەستپێبكات، پاش ئەوەى بەسەر 
خۆماندا زالێبوين، ئەوسا دەبێ دەستبكەين بە ِرێنمايي كردني  نەفسي كردنەوەيخراپ بير

 خەڵک، واتە دەبێ ئەوە ِرەچاو بكەين كە چاکكردني خۆمان پێش چاکكردني کۆمەڵگايە.

و دروست تەنيا لەبەر خاسي كان ئامۆژگاريمان دەكەن كە پێويستە مِرۆڤ كاري خاساگات
و چاکە خۆي لە خۆيدا پاداشتي خاس بۆ تني پاداشت، ِراستيئەنجامبدات نەك لە پێناوي وەرگر

 مِرۆڤ دابين دەكات.

و دەيگوت دەبێ چێژ لە خۆشييەكان زەردەشت ستايشي لە هەموو خۆشي يەكاني ژيان دەكرد
و دەبێ بەرهەمي ئيشو كاروكۆششي و هەوڵ بدەين بەسەر ناخۆشييەكاندا زالێ بينبگرين

 و بێكاري بژي.ك بە تەمەڵیو نابێ هێچ كەسێخۆمان بخۆين

 دەبێژێ: دەنديداڤ لە

و تەمەڵی ِرەنجەِرۆمان ئەز، بەرەنگاري دێوي تەمەڵی دەوەستم كە دەيەوێت بەهۆي بێكاري
 بكات.

 يسپرد دەبێژێ:ڤ هەروەها لە

خۆت بەكار بهێنە بۆ بەديهێناني  عەقڵیوو هۆش)ئەي خواپەرستی زەردەشتي، دەستوپێ
لە هەموو كارێكي خراپ خۆت ەامبەر خەڵک لە كاتي پێويستيدا، وئەركەكاني سەرشانت بەر



و دەستگرتني ئەوانەي پێويستييان بە هەميشە بۆ بەديهێناني كاري چاکەدوور بخەرەوە، و
 يارمەتيت هەيە، هەوڵو كۆشش بدە(.

و ئەركي سەرشاني هەموو كەوايە، دەتوانين بێژين، پەيامي زەردەشت ئايني كاروكۆششە
و دوور لە تەمەڵی كە )وەك تاك( هەوڵ بدات لە رێگەي كاركردن بە بيرێكي خاسەوەزەردەشتييە

 و گەشەپێداني.بۆ پێشخستني کۆمەڵگا

 دەبێژێ: 14بەندي  24لە يەسنا هات 

م جيهانەدا بەهرە لە پاداشتە بەنرخەكانت ببێت كە خەريكي لە ، باكەسێكا)ئەرێ ئەي مەزد
 ….(خ بەخێو دەكات وواڵو بەرزەەِروماآلتم وكاروكۆششە

  

 ژینگە پاراستن

زەردەشتيەكان گرنگييەكي تەواو سەنگ دەدەن بە ِراگرتني پاكوتەميزي )پاكژي( ئاو، خاك، 
 تني بوونەوەرانن.او ئاگر، واتە ئەم چوار هێمانەي كە بنەماي بە ديههەوا

 و دەبێژن:فۆن باس لەوە دەكەنەو زەينلەم بارەوە يۆنانييەكان زۆر باسيانكردووە. هيرودت

وناهێلێن و زەوي دەكەنو پارێزگاري لە خاكئێرانييەكان هيچ شتێكي پيس ناخەنە نێو ئاوەوە
 پيس بێت.

 ن.لە ئايني زەردەشتيدا گشت ئەوشتانەي كە ئاهورامەزدا بە مِرۆڤي بەخشيوە، پاكو خاوێن

و جەستە بە كاري و ئاينەكاني ديكە كە ماددەجياوازييەكي زۆر هەيە لەنێوان ئايني زەردەشتي
و و خەآلتێكي ئاهورايي دەزاننو ماددەش بە بەخششئەهريمەني دەزانن، زەردەشتييەكان جەستە

 شاياني پارێزگايكردنن.

ێنن، فەرهەنگي پەيامي ەهن كە ماددە لە ِرێگەي خراپدا بەكار ەئەركي سەرشاني ئادەميزاد
و خۆشييە، زەردەشت دەبێژێ كە ئافەريدەگار ئەم جيهانە پِر لە زەردەشت، فەرهەنگي شادي

و خۆشي و شادييەي بە هەموو جوانييەكاني ئافراندووە بۆ ئەوەي بەهرەي لێوەربگرينخۆشي
وشتي دابنێين، ئەم سر توخمەكانى و بەهايەكي تايبەتي بۆينين، لەبەر ئەمە پێويستە بيپارێزينبلێب

 و بەخشيشەكاني.و سوپاسە بۆ خەآلتبەهايە دانپێنانە بە مەزنايەتي ئافەريدەگار



و وژينگەسروشتي توخمەكانى هەروەكو لە باسي ئەمشاسپەندەكاندا ئاماژەمان پێدا، بۆ پاراستني
و لەناوچونيان، زەردەشتييەكان )پاش مردني زەردەشت( بۆ پێشگيري كردن لە پيسبون

بوێ ئەوەى  لێكردنيان شاسپەندێكيان دانا بۆ پارێزگاريمسروشتي، ئە توخمەكانى ەريەكێ لەه
 بكەن. توخمانە لەم ِرێگەيەوە بتوانن پارێزگارى لەو

هەروەها شێوەي ناشتني مردووەكانيان يەكێكە لەو باسانەي كە زەردەشتييەكان چەندە بايەخيان 
 زياتر لەم بارەوە دەدوێين(.بە پاراستني ژينگە داوە )لە باسي دەخمەدا 

م( كە لەشاري شيرازي ئێراندا زدا لە كونفراسێكدا دەربارەي )ميترالي 1973لە ساڵي 
 لە ِراپۆرتێكدا دەبێژێ: .Dhalla. H گيرا،

ەژمار دەكرێت كە هەوڵی پاراستني ژينگەي بە شێوەيەكي ه ئايني زەردەشتي بە يەکەمين ئايين
 كرداري داوە.

  

 و پەروەردەى ئاژەڵ:و كێلكشت

 و ئابوورييەكانى زەردەشت،شوێِرشى كشتوكێڵە.دياردەيەكى ديكە لە شوێِرشە كوێمەاڵيەتى

و پەروەردەى ئاژەڵ رێوێلێكى و كێلبێگومان هەموو دەزانين لە دێر زەمانەوە تا ئيستا كشت
دەزانين بوێ و هەيە بوێ پێشخستنى كومەلێگا، هەروەها و بااڵى هەبووەبەرجەستە

هەلێسوِراندنى ئەو ئيشوكارانەى بە دەست ئادەميزاد وەبەردێت، پێويستى بەجەستەيەكى بە 
 و بيرێكى پاك هەيە.توانا

هيج كەسێك ناتوانێت خاوەنى ئەم هێزە بێت ئەگەر خواردنى تەندروست نەخوات، ئەم 
 ەكى(و ِرووخواردنەش زوربەى زۆرى بريتين لەبەرهەمەكانى كشتوكێل )ئاژەڵی

و بابەتە كردووە، و بوێيە زەردەشتى ژيرو دانا هەزارەها ساڵ لە مەوبەر، هەستى بەم پرس
و خەريكى و دەست لەکوێچەرێتى هەلێبگرنهەميشە خەڵکى هانداوە كە نيشتەجێ ببن

و پەروەردەى ئاژەڵ بن، قوربانيكردنى ئاژەڵی لە بوێنە ئاينيەكاندا قەدەغە كرد بوێ كشتوكێلێ
و ئەو سامانە لە ناو وێى ئەو قوربانييە بە كوێمەڵەى ئاژەڵ چيدى قِر نەكەوێتە نێويانئەوەى بەه

 نەچێت، وە پەروەردە كردنيان زێتر سوود لەبەرهەمەكانيان وەربگيرێت.

و و باشى ستايشت كردووە، و كشتوكێلێو هەموو شتێكى چاکزەردەشت، رووناكى
ئيشە چاکانە هەژمار كردووە، وە هەميشە  پەروەردەكردنى ئاژەڵی سوودمەندى لەسەرو ئەم



و دەشتى بەِرەاڵ بووە وە حەزى لە و زەوىو دوژمنى بيابانى ِرووتو ناپاكى بووەدژى خراپە
 و كشتوكێلێ كردووە.ئاوەدانى

 لێرە دا بڕێ لەو نموونانە دەهێنمە بەر چاو كە پشتِراسكەرەوەى ئەم شتانەن:

 زەردەشت لە ئاهورامەزدا دەپرسێت:

)ئەى ئافەريدەگارى جيهانى ماددى،ئەى پاكترين پاكان، چوارەمين كەسێك كە زەوى بەِرادە )
 بەدەر دەبوژێنێتەوە كێيە؟((

 ئاهورامەزدا لە وەاڵمدا دەفەرمويت:

و و زێترين درەختو زياترين سەوزە بِروێينى))ئەو كەسەى كە لە هەموان زێتر گەنم بچێنێ
و ووشك بكاتەوەو زەوى زوێنگاوووشك ئاو بداتوزەوى دێم نەمامى بەردار بِروێنێ. كەسێك كە

 (23كشتى بكات(( )ڤەنديداد_ بەشى سيهەم بەندى 

 زەردەشت دەبێژێ:

و چاوەرێى و بێكەسە ئەو زەوييەى ماوەيەكى زۆرە بێ)توێو( وە توێو وەشێنە))چەندە بەد بەخت
و ەكى زۆر بێ منداڵێ ماوەجوتيارێكى چاالك دەكات هەروەك كيژوێڵەيەكى جوان كە ماوەي

 24بەندى  –بەشى سێهەم  -چاوەِرێى هاوسەرێكى خاسە(( ڤەنديداد

 و دەبێژێ:هەروەها، زەردەشت پرسيار دەكا

 ))ئەى ئافەريدەى جيهان، ئەو شوێنەى زەوى كە شادمانترين شوێنە لەکوێيە؟((

 وەاڵم دەدرێتەوە:

 و ِرانێكى زۆرى تێدا بێت وە روێژ بە روێژ زێتر بێت(())ئەو شوێنەيە كەوا ئاژەڵی سوودمەند

 -5بەندى -بەشى سيهەم-ڤەنديداد

و بايەخێكى زۆرى داوە بە و ِرووندەبێت كە زەردەشت گرنكىئێستا ئيدى ئەوەمان بو ێ ئاشكرا
 رسيار دەكات:و پەروەردەكردنى ئاژەڵی سوودمەند بوێيە دووبارە پكشتوكێلێ

 ))ئەى ئافەريدەى جيهان، پێنجەمين شوێنيك لەسەر گوێى زەوى كەوا زۆر شادمانە كێيە؟((

 وەاڵم دەدرێتەوە:



 و ئەندازەيەكى زۆر پەينى تێدابێت((و ِرانى پتر بێت))ئەو شوێنەى كە ئاژەڵ

 6بەندى  -بەشى سێهەم -ڤەنديداد

 هەروەها ئاهورامەزدا دەبێژى:

و راست زەوى دەكێڵی، لە ئاكامدا زەوى ەنتمان، كەسێك بە دەستى چەپ))ئەى زەردەشت سپ
و راست بەرهەمى فراوانى بوێ بەرهەم دەهێنێ، هەروەكو دڵدارێك كە لەتەک بە چەپ

دولبەرى خۆيدا منداڵێكى زۆر دروستبكەن، هەروەها زەوى بوێ ئەو كەسە بەرهەم وەبەر 
 دێنێت.((

 29-25بەندى  –بەشى سێهەم  –ڤەنديداد 

و پێي ِراگەياندوون كەسێك كە خەريكى زەردەشت هەميشە ئاموێژگارى خەڵکى كردووە
و لە ئاكامدا و پەروەردەى ئاژەڵی سوودمەند نەبێت، دوو چارى پاشەگەردانى دەبێتكشتوكێلێ

 و سەرگەردان دەبێت.و لەنێو خەڵکدا ِريسواو سوالێكردن بوێ پارچە نانێكدەكەوێتە گە دايى

  

 زەكانپەِراوێ

، 88_ل  3،4لە كتێبى )قاموس قرأن( نووسينى سيد على اكبر قرشى،بەرگى  ـ 1
 دەربارەىوشەى )رس( لە سورە )ق( و )فرقان( دەبێژى:

 و شوێنێك بێت كە نەتەوەيەك تيايدا جێگر بوبن(.وادەردەكەوێت كەناوى جێگە)

على كوِرى ئەبو تاليب دەبێژى )أين اصحاب مدائن الرس الذين  180لە نهج البالغە خوتبەى 
وا دەردەكەوێت كە چەندين شار هەبوبێت بە نێوى رس كە خەڵکى ئەو وتەيەداقتلوا النبيين(، لەم
 رەكانيان كوشتووە......شارانە پەيامبە

لەوە دەچێت كە مەبەست لە )رس(، رووبارى ئاراسى ئێستا بێت كە دەكەوێتە باكورى 
و كيلو مەتر، و سەرچاوەكەى لە كێوەكانى ئەرز رومى توركيايە 800و درێژايى ئازەربايجان

نە نێو ێدەرژ وپاش ئەوەى بە دەشتى موغان تێدەپەرێت، و لەتەك ِرووبارى )كورا( يەكدەگرن
دەرياى خەزەرەوە. لە بەشێك لە دەورو بەرى ئەم ِرووبارە گەورەيەدا، شارستانيەتێكى مەزن 
هەبووە كە ئێستا نەماوە، وە شارەكانى )رس( كە لە نهج البالغە باسيان لێكراوە، بريتين لەو 

 و شارە دێرينانەى ئەو سەردەمە.شارستانيەت



بەيەى نهج البالغە دەبێژێ كە مەبەست لە )رس(، هەروەها محمد عبدە لە شيكردنەوەى ئەو خوت
 ِرووبارى ئاراسە

 صافى، لە ِراڤەى قورئاندا دەبێژێ:

وانەيە مەبەست لە ))رس( ِرووبارێكە لە ناوچەى ئازەربايجاندايە( شايانى باسە، بێژين، لە
( ى سورەى حەج هاتووە، هەمان اصحاب الرس بێت، و يا خود 17)مجوس( كە لە ئايەى )

 س( نەوەى ئەوان بن.)مجو

ئارياييەكان، ئەو خێڵە كوێچەريانەن كە لەمێژەوە لە چەندين قوێناغدا، لە باكورى ئەوروپا   ـ 2
ويج دەستەيەكيان يا باشورى روسياوە كوێچيان كردووە. بە گەيشتنيان بوێ دەڤەرى ئێران 

جێ بوون، و خوێراسان نيشتەبەرەو هندستان ِروێيشتون، وەبەشێكيان لەناوچەى هەرات
و ئازەربايجان كوێچيان وەدەستەيەكيشيان لە ِرێگەى )هشترخان( و )كريمە( بەرەو كوردستان

 كردووە.

و بڕێ تايبەتكارى هاوبەشى ديكەش لەنێو ئەو خێاڵنەدا هەبووە، تەنانەت ئەو و فەرهەنگزمان
يان كردووە، و ئەوروپا كوێچئارياييانەى كە لە ِرێگەى )ئاسياى چكوێلە( وە بەرەو يوێنان

 ئەوانيش هەر بەم شێوەيە بون.

ويج هاتون لەتەك دانيشتووە ِرەسەنەكانى ناوچەكەدا خێڵە ئارياييەكان كە بەرەو دەڤەرى ئێران 
پ.ز بەرەو  2000و خێاڵنە )ماد( ە كان بوون كە لە دەوروبەرى تێكەاڵو بوون.يەكى لە

 ناوچەى كوردستان كوێچيان كردووە .

 و ئێران كوێچيان كردووە، خۆيان بە ئاريايى دەناسێنن.نەى بەرەو هيندشايانى باسە، ئەوا

لە  rig veda ويدايەكوێنترين نوسراو كە دەربارەى ئارياييەكان نوسراوە، كتێبى ريگ
و و كتێبى ئافێستاى زەردەشتە. لە هەردوو كتێبەكەداوشەى ئاريا بەماناى ِرەسەنهيندستان

 ميواندار لێكدراوەتەوە.

وژ وە يا ئاران arya naum vaeja وايجالە ئافێستادا، خاكى ئارياييەكان بە ئاريا نام
 ويج( ناوبڕيوە. لە تەوراتدا، ئارياييەكان لە نەوەى يافپ كوِرى نوح لە قەڵەم دراوە.)ئيران

 دكتور عبد العڤيم رەزايى لە كتێبى )تاريخ دە هزار سالە ايران(

 دەبێژى: 180بەرگى يەکەم. ل 



)فەرەيدون هەموو ئەو ناوچانەى لەژير دەستيا بوون بەسەر سێ كوِرەكەى خويدا دابەشكرد. )
دەڤەرى ئێرانيدا بە يەكێك لە كوِرەكانى كە ناوى ئيرەج بوو. هەر لەو كاتەوە ئەم دەڤەرە بە 

 و بەماناى سەر زەمينى ئێرانييەكانە .ويج يا ئارينوێج ناو دەبرێويج يا ئارينئاريا

 و نەژادى ئەمانە دەزانن((و مادەكان خۆيان لە ڕەچەڵەکپارسەكان

( دەبێژى: يەکەمين جار كە 106الپەرە  9هات  –م.اورنگ، نووسەرى كتێبى )بررسى يسنا 
ويج بووە، وە سەبارەت بەم ناوە زەردەشت ستايشى ئاهورامەزدا دەكات لە دەڤەرى ئێران 

 دەبێژى:

و فارسى بوێتە واجەنگە( كە بە پەهلەوى)ووشەى ئافێستايى )ئەئيرينوێجە( يا )ئەئيريەنە
ويژ( پێكهاتووە لە دوو بەش، بەشى يەکەم )ئەئيريەنە( لە ويج(، )ئاريايج(، )ئارياو)ئيران

و مەزن(،)بەِرێز(، )ئازاد(. وە )ئەئيريە( وەرگيراوە بە ماناى )پاك نەژاد(، )نەژادى ِرەسەن
 ئێستا بوێتە )ئاريا(

و ژاد( وە )بنجو نەبەشى دووهەمى )واجە( يا )واجەنگە( بەماناى )مايە( وە )توخم( وە )دانە
بناوانە(. تێكراوشەكە بە ماناى )توخمى ِرێزدار(، )نەژادى ِرەسەن(، )نەژاد ئازاد(، )پاك 

ويج( لە بونياد( وە )توخمى شياو(ە. نووسەر دەبێژى: بەگوێرەی نووسينەكانى ئاوێستا )ئاريا
ۆرى لێكوێڵە دەوروبەرى ِرووبارى )دائيتى(يە كە زۆر بە پيروێزى ناوى لێبراوە، و زۆربەى ز

رەوەكان ئەم رووبارە بە رووبارى )ئاراس(ى دەزانن، و نووسينە كوێنەكان بە زمانى پەهلەوى 
و شوێنى لەدايكبونى زەردەشتيش ويج( بە دەڤەرى ئاتەرپادەگان دەزاننزۆر بەِراشكاوانە)ئێران 

(ە كە لە هەر بەو شوێنە دەزانن، وەگرنگترين بەڵگەى نووسراو لەم بارەوە كتێبى )بوندهش
 32ويج لە دەڤەرى ئاتەر پادەكانە. هەروەها لە بەشى دەبێژى ئێران  12بەندى  29بەشى 
ويج ستايشى دەبێژێ: كاتێك زەردەشت پەيامەكەى ِراگەياند،سەرەتا لە ئێران  3بەندى 

و )ميديوماە(ى ئاموێزاى پەيڕەوى لە ئاينەكەى كرد. هەروەها دەربارەى ئاهورامەزداى كرد
)دەرەجە(ش كە باوكى زەردەشت لە كەنار ئەو رووبارەدا ژياوە لە كتيبى )ڤەنديداد(  رووبارى
دەبێژێ ماڵی پوروشەسب باوكى زەردەشت لەسەر بەرزاييەك لە كەنار  4بەندى  19بەشى 

هەمان كتيب )بوندهش( دەبێژى رووبارى  32بەندى  20رووبارى دەرەجە بووە. لە بەشى 
و ئاشكرا و پوختەى ئەم باسە ئەوەمان بوێ ِروونج(ە. تێكراوي)دەرەجە(لە دەڤەرى )ئيران
و رووبارى )دائيتى( و ِرووبارى )دەرەجە(، هەر سێكيان لە يەك ويجدەكات كە دەڤەرى ئيران

 وێِرادا ژياون.و خودى لەو ئەو ناوچەيەشى كوردستانە، و باوكى زەردەشتيشناوچەدا بوون

و ساڵ پ.ز دەزانن 2000-1800ِرێِرەوى ئەم كوێچە بە و و مێژووزاناكان سەبارەت بە كات
پ.ز دەزانن. هوێى كوێچى ئارياييەكان دەگەرێتەوە بوێ ئەوەى  5000-4000هەندێكيان بە 

كە لەسەرەتاى هەزارەى دوهەمى پ.ز، خێڵە ئارياييەكان لە خواروى ِروسيا لە ناوچەى دەرياى 



و باڵو لە قەوقاس بە شێوەيەكى جياجيا و سەروئارالێ تا وەكو رووبارى وەلێگاى خواروو
 يەكتردە ژيان.

و... كوێچ و كەمبوونەوەى لە وەِرگاو سەهوێلێبەندانهەر لەو كاتەوە بەهۆێى داهاتنى سەرما
و دەست پێدەكات. هەر وەكو ئاماژەمان پێكرد )ماد(ە كان بەرەو كوردستانى ئێستا كوێچيان كرد

وچەكە بوون كە بوێ ئەو سەردەمە خاوەنى شارستانيەتێكى تێكەل بە دانيشتووە ِرەسەنەكانى نا
 و دەوڵەتيان پێكناوە.و شارباش بوون، بوێيە زوتر لەکوێچەرەكانى ديكە يەكيان گرتووە

 ئەستێرەى تيشتەر، تيشكدەر، هەمان هەسارەى گەالوێژە.  تيشتەر:  ـ 3

 كراوە:ماد: وشەى ماد هەر لە مێژەوە بەم شێوانەى خوارەوە باسى لێ  ـ 4

 _ marou لە ئاوێستا بە نێوى مرۆ

 _ mada لەسەر خشتەى نووسراوەكانى هەخامەنشييەكاندا مادا 

 _ mar بە زمانى ئەرمەنى مار 

 _ mat بە زمانى پارتييەكان مات

 _ madik لە كارنامەى ئەر دەشێرى بابەكان ماديك

 _ may لەسەردەمى ساسانييەكاندا ماى

 لەسەردەمى ئيسالمدا ماە،ماژ، ماد _

 _ matabe بە زمانى ئيالمى ماتابە

 _ maday بە زمانى عبرى كۆن ماداى

 _ amady و ئامادىmatay بە زمانى ئاسورى ماتاى

 made _mady بە زمانى يۆنانى كۆن مدى، مد

 ( بەم شێوەيە باسكراوە:6بەندى  –هەروەها سەرزەمينى ماد لە ئاوێستادا )ڤەنديداد بەشى يەکەم 

و جێگاكاندا، سێهەمين كيشوەرم دروست كردكە )ئەز كە ئاهورامەزدام، لە خاسترين شوێن
وێرادا ئەهريمەنى خوێنرێژ دژايەتى خەڵکەكەى لە و پيروێزن.و ئازاو خەڵکەكەى دڵر)مرۆ(يە



ى يۆنان، ناوى شەش خێڵ يا بەناوبانگ مێژوونوسى و خراپەى باڵوكردەوە. هێرۆدت،كرد
 تايفەى هێناوە كە دەبێژێ

 :مادەكان لەم شەش خێلەسەرەكييە پێكهاتبوون

 Bousia   يەكان بوسى .1

 Paretakenoi     پارتكن .2

 Strukhat    .ستروخات3

 Air Zantos   زانتو ئيرى .4

 Boudioi      بودى .5

 Magoi   مۆغ، ماكوش، ماژ، ماگوى، .6

كە ئەمەى دواييان لە ناوچەى كوردستاندا ژياون، سەبارەت بە مۆغەكان لە پاشاندا زانيارى 
 زێتر دەخەمە بەرچاو.

 دەبێژێ 1ا.م. دياكونوف لە كتيبى )تاريخ ماد( ل_ 

ش دەوڵەتى ماننا، دوو دەوڵەتى فرە و پێش ئەوي)... لەسەردەمى زۆر دێريندا، دەوڵەتى ماد
 و شكۆيان پێكهێنا بوو.مەزن

پ.ز( بەاڵم ئەركێكى مێژوويى  549_ 727دەوڵەتى ماد لەتەک ئەوەى كە زۆرى نەخاياند )
گرنگى لەسەرشان بوو. مادەكان توانييان ئەو كۆتو زنجيرەى كە ئاشوورييەكان كردبويانە 

و ستەمى و خەڵکەكە لەو زۆراى ئاسيا بپچرێێننگەردەنى ميللەتانى هەموو ناوچەى رۆژ ئاو
و و زۆر لەو خێلئاشوورييەكان رزگار بكەن.مادەكان هێرێشى سەكاييەكانيان ِراگرت

ميللەتانەى كە بەشێوەيەكى زۆر دواكەوتو دەژيان، خستە نێو بازنەى شارستانيەتى ئەو 
 و فەرمانبەردارى ياساى دەوڵەتى كردن.سەردەمە

و ئاينى و ژێر خانى پەيامو پێگەياندنانەى كە لە پاشاندا بووە كۆڵەكەو ئامۆژگارىلە ِراستيدا ئە
و تكاملى بيرو هزرى هەموو خەڵکى ئەو زەردەشت، وە ِرۆلێكى گرنگى هەبوو لە پێشخستن

 و پەرەى سەند.سەردەمە، لەسەرچاوەى قەڵەمِرەوى دەڤەرى پاشايەتى ماد هەلێقواڵ

 لە دەڤەرێكدا بوو كە كەوتبووە باشوورى ِروبارى ئاراس( زۆربەى زۆرى سەرزەمينى ماد



 هيرودت دەبێژێ:

يەکەمين فەرمانِرەواى مادەكان كە شارى ئە كباتانى )هەمەدانى( بونياتنا وە بەردى بناغەى 
ەوايەتى ساڵ فەرما رِ  53( بووە وە Deiokes كودەوڵەتى مادى دامەزراند ناوى دياكو )دي

پاش ئەو كورەكەى  .خێڵی سەرەكى ناوچەكە( 15تبوو لە يەكگرتنى ئەم دەوڵەتە پێكها)كردووە
و پارسەكان ساڵ فەرمان رەوايەتى كردووە 22ماوەى  Phraortesيشتبەناوی فرەوەر

و خێڵەكانى ديكەى ئاسياى خستۆتە ژێر ركێفى دەوڵەتەكەيەوە، و دژى )فارسەكان( و نەتەوە
ئوخسار )هوخشترە( يو شكستى خواردووە. كەئاشورييەكان كەوتۆتە شەِر بەاڵم سەرنەكەوتووە

ساڵ  40و ماوەى كەوەناوەسەر لە نوێ سوپايەكى گەورەى پي شيترەكورى فەرەو
فەرمانِرەوايەتى كردووە. ويستى شارى نەينەواى پايتەختى ئاشورييەكان بگرێت بەاڵم شكستى 

 و لەو جەنگەدا رزگاريان كردن.خوارد چونكە سوپاى سەكاييەكان يارمەتى ئاشورييەكانيان داو

پ.ز دەوڵەتى  612و پاشان لەتەک بابلييەكاندا لە ساڵی وخسار سەكاييەكانى بەزاندىئكە
واتە ئاستياگ كەيئوخسار، كوِرەكەى ئاشورييەكانيان بە يەكجارى لە ناوبرد، پاش

 – 549 ساڵ لە دواجار كردووە. حوكمِرانى ساڵ 35 ماوەى وفەرمانرەوا )ئيشتوويگو(بوێتە
 لەتەک كە )هەرپاگە( بەتايبەتی  ماد سوپاى سەركردەكانى لە بڕێ خيانەتى بەهۆی پ.ز 550
و دەوڵەتى ماد شكستى هێنا. بە بۆچوونى هيرودت مادەكان ماوەى كەوتن رێك فارسيدا ىكورش
 ساڵ فەرمانِرەوايەتيان كردووە. 128

 :و بەم شێوەيە بووەساڵ فەرمان ِرەوايەتييان كردووە 174بەاڵم بە بۆچونێكى ديكە ماوەى 

 ساڵ 52 / پ.ز 675 – 727   دياكو 

 ساڵ 21پ.ز /  653 – 674فرەوەرتش 

 ساڵ 27پ.ز /  625 – 652و سەكاييەكان مادەكان

 ساڵ 39پ.ز / 585 – 624وخسار ىئكە

 ساڵ 35پ.ز /  549 – 584ئاستياك 

 ساڵ 174   كۆى گشت  -------                                       

لە گوندى )لەج، رەج( لە )شاروێران(ى  ودوغدو: بە ماناى شيردۆش )بێريڤان(ە، دوغد  ـ 5
 لەکوێندا بە زمانى ئاوێستايى )رەگا( بووە. ە)لەج( ە.ئەمبوو لەدايك دمەهابا



ورمێ  دەبێژن گۆِرى دوغدو لە گوندى )ئەمبى، ئەمبە( لە ڕۆژهەاڵتى كوردستان نزيك شارى
 يە.

 كە بووە )سپەنتمان( ناوى سەرەتا  زەردەشت دەبێژن مێژوونوسان لە هەندێ زەردەشت:  ـ 6
بژيرا، نێوى ێوە بە پەيامبەرى هەلائاهورامەزد لەاليەن ئەوەى پاش وە ترينە سپى ماناى بە

 )زەردەشت(ى لە خۆى ناوە كە ماناكەى دەبێتە )ِروناكى زێِرين(.

وتەكانى زەردەشت خۆيەتى، لە پاشاندا گات: ياخود گاپ، گرنگترين بەشى ئاوێستايە كە لە  ـ 7
 لە باسى ئاوێستادا بە دورو درێژى باسى لێدەكەين.

تا سو خۆراسانى ئێكەيان: كەيانييەكان، خونكارانێك بوون كە لە ڕۆژهەاڵتى ئيران ـ 8
فەرمانِرەوا بوون. هەندێ لە ڕۆژهەاڵتناسان لەو باوەِرەدان كە لەبەر ئەوەى يۆنانييەكان بە 

ن. بو لە مێژوودا نەبونبهيچ جۆرێك باسى ئەم كەيانييانەيان نەكردووە، دەبێ ئەمانە ئەفسانە بو
 ئيمرۆ دەتوانين بێژين كە كەيانييەكان هەبوون وە لە ئاڤێستدا نێويان لێبراوە.بەاڵم 

بەناوبانگترين خونكارانى كەيانى  .نووسەرە ئيسالمييەكان دەربارەيان زۆر شتيان نووسيوە
لوهراسەب  –و كەى خوسرە –سياوەش  –كەى كاووس  –بريتيبوون لە: كەى قوباد 

زەرير. خوالێخۆشبوو ئايەتوهللا مەردوخى  –نديار ئەسفە -ويشتاسەب يا گوشتاسەب /
 دەربارەى كەيانييەكان دەبێژێ: 119-كوردستانى لە كتێى )برجستگان جيهان( ل 

)دامەزراندنى دەوڵەتى كەيانييەكان بەم شێوەيە بووە: پاش مردنى گەرشاسەب كە دوا خونكارى 
 ترسناك بووە.و بەرەاڵييەكى پێشدادييەكان بووە، ناوچەكە تووشى نوشوستى

كە سەرەك هۆزى )بوز( بووە،  ،و كابولستان، كەى قوبادى كوردسەرەك هۆزەكانى زابولستان
 ساڵی لە .، هەلێدەبژێرن بۆ خونكارىەو لێهاتوو بووو دادپەرەوەرلەبەر ئەوەى پياوێكى ژير

ئەفراسياوى  .  دادەنيشێت خونكاريتى كورسى لەسەر )هجرت(، كۆچى پێش (ى1475)
و جێنشينى گەرشاسەب داناوە، ووتويەتى پێشدادى كە لە ناوچەى تۆران بووە خۆى بە جێگر

بەگوێرەی نەريتى )وراپت(، ئەو دەبێ ببێتە خونكار. لەبەر ئەوە دژى ئەو هەلبژاردنە 
و تۆران ئيدى هەر لەوێوە دەست پێدەكات. رۆستەمى زالێ لەم وان ئيرانو شەرى نێراوێستاوە

شەرانەدا نێو بانگى دەركردووە. ڕەچەڵەکى ئەفراسياو دەگاتەوە سەر جەمشيدى پێشدادى بەم 
 شێوەيەى خوارەوە:

ئەفراسياو كورى پەشەنگ كورى زادشەم كورى تور كورى فەرەيدون كورى ئابتين كورى  
بەاڵم ڕەچەڵەکى كەى قوباد كە يۆنانييەكان پێى دەبێژن )ئارباسى  جەمشيدى پێشدادى .

 دەگاتەوە سەر كوردۆ كورى ماداى بەم شێوەيە: ،كورد(



كەى قوباد كوِرى زاك كوِرى نورگان كوِرى سوسان كوِرى ئارمين كوِرى ئارجان 
ان كوِرى توژگان كوِرى نورگئارشين كوِرى ئاروين كوِرى ئارجان كوِرى مانيشاد كوِرى كوِرى

 پ كوِرى نوح.بسوسار كوِرى كوردۆ كوِرى ماداى كوِرى يا

 شێوەيەيە / م)بندهش( ڕەچەڵەکى كەيانييەكان بە 31لە فەسڵی 



 

رەس يرى خونڤەشاى دەپا او( يا )ناوخاس(ە،رەوە: لە ئاوێستادا بە ماناى )خۆشن سهەئو*
 رپ( بووە.ي)خون



و بەناوبانگترين ِراڤەكانى ئاوێستاى سەردەمى دينكرد: ئەم كتێبە يەكێكە لە گەورەترين  ـ 9
ساسانييەكان كە گۆراوەتە سەر زمانى پەهلەوى. ئەو راڤانەى كە لەم كتێبە دا دەربارەى ئاينى 

و بۆتە سەرچاوە بۆ زوربەى زۆرى ئەو كتێب ،و مانالێدانەوەى ئاوێستا كراوەزەردەشتى
ئەوەى لە شێوەى نووسينى كتێبى  .كە لە پاشاندا بە زمانى پەهلەوى نوسراونەتەوەنوسينانەى 

و بە دەست وا پێشاندەدا كە ئەم كتێبە لەسەردەمێكى ديارى كراودينكرد وە بەرچاو دەكەوێت
بەڵکو لەسەردەمى جياواز وە بە دەست چەندين زاناى زەردەشتى  ،تاكەيەك كە سەوە نەنوسراوە

 تريش نەبوون نوسراوەتەوە.كە هاوچەرخى يەك

بەگوێرەی داستانى زەردەشتيەكان ئەم كتێبە بۆ يەکەمين جار لەسەردەمى گوشتاسەب شاى 
 و بە دەستى يەكێ لە قوتابييەكانى خودى زەردەشت نووسراوە.كەيانى

ئەم كتێبە لەسەردەمى ئەسكەندەرى مەقدونيدا لە كتێبخانەى )دژنپشك( سووتێنراوە. لەسەردەمى  
ييەكاندا بەهۆی )تەنسەر(ەوە كە يەكێ لە گەورەترين زاناكانى ئەو سەردەمە بووە، ساسان

 شوێنێكدا لە هەرەيەكە وباڵو وشدەستكراوە بە کۆکردنەوەى ئەو نووسينانەى )دينكرد( كە پەر
 لەاليەن ئەمجارەيان هجرى (218 – 198) عەباسى مەئمونى لەسەردەمى بووە.

كوِرى  دبوو ئازەر لەاليەن پاشان و كۆكرايەوە، دووبارە  فەروخزاد كوِرى ئازەرفەرنبوغ
كوِرى هەمەدە كە پێشەوايەكى  دهەمەد تەواو كراو بە شێوازى كتێب دەرهات. ئەم ئازەربوو

ئەز كە پێشەواي ئاينى مەزداپەرستم بە يارمەتى خوا دەستم كرد ) زەردەشتيەكان بووە دەبێژێ:
بێت  وو باڵوەوە لە هەر اليەك بشبە کۆکردنەوەى هەموو ئەو ئاسەوارانەى بە شێوەى پەر

 (و توانيم كتێبێك بنووسمەوە.و كارم لەسەر كردنكۆمكردنەوە

بێژێ زەردەشت تەنێ و دەپلينوس، مێژوونوسى بەناوبانگ، پالێپشتى ئەم رووداوەيە  ـ 10
 كەسێك بووە كە لە كاتى لەدايکبووندا پێكەنيوە،

 خوالێخوشبوو پورداود كە يەكێك بووە لە مەزنترين ئاوێستاناسانى ئێران دەبێژێ:  ـ 11

ورمێ بووە، و ئيمرۆ پێى دەبێژن )تخت سليمان(. لەم شيز يا )گنجك( لە ڕۆژهەاڵتى گۆڵی
ە هەرە دبووە. ئەم ئاتەشكەدەيە، يەكێ لە سێ ئاتەشكەشارەدا ئاتەشكەدەى ئازەرگوشەسبى لێ

و سەردارانى ئەو و پيرۆزەكانى كۆن بووە. ئەم ئاتەشكەدەيە شوێن نزرگەى خونكارانگرنگ
 و تايبەتى هەبووە.سەردەمە بووە، و پايەيەكى بەرز

 و سامانێكى يەكجار زۆرى تێدا حەشار درابوو، بۆ يەكا پێيان گوتووە )گنجك(.گەنجينە

 م( لە مەِر سامانى گنجك دەبێژێ:817 – 750)پيوفانس(، مێژوونوسى يۆنانى )

پەرستشگايەكى گەورە بووە، گەنجينەيەكى گەورەى هەبووە هەر وەك گەنجينەى كرزوس 
(Kroisosى شاى ليدى)هەزار يەوە هێرشى بردۆتە  120، بە سوپايەكى سوابووە. هراكليو



و ئاتەشكەدەى ئازەر تى خەسرەو پەروێزيەشا سەر ئەم شارە پيرۆزە لەسەردەمى
 و تااڵن كردووە.وێرانگوشەسبى

بۆئەوەى خوێنەرى هێژا پتر دەربارەى شيز يا تەختى سليمان شارەزايى پەيدا بكەن، واى بە 
 باش دەزانم كورتەيەك دەربارەى ئەو شارە باس بكەم:

جوغرافييەوە بەشێكە لە  تەختى سلێمان، شوێنەوارێكە لە ناوچەى هەوشار كە ئيمرۆ لە رووى 
رۆژهەئاوا لە ڕۆژهەاڵتى كوردستان، لەالى باكورى رۆژئاواوە لكاوە بە شارى  ىيجانبائازەر

لەالى رۆژئاواوە بە  وەلەالى باشورى ڕۆژهەاڵت بە )خەمسەى زەنجان(، ەورمێ، وومەراغە
و و لەالى خوارەوە بە شارى )سنە(ى ڕۆژهەاڵتى كوردستاننابەشێك لە پارێزگاى كوردست
ورە. ئەم وورمێ وە د كليۆمەترێك لە شارى 150تەختى سليمان  ناوچەى )گەروس(ى بيجار.

مەترێك لە زەوييەكانى  15شارە لە پالێ كيوى )بەلقيس( بەسەر تەپۆلێكەيەكەوەيە كە نزيكەى 
و يە كە دوو دەروازەى هەيە، يەكێكيان ِروەدەوروبەرى بەرز ترە. شورەيەكى بە دەورەوە

و ئەوى ديكەيان ِروو بە باكورە. لە ناوەراستى شورەكەدا گۆلێكى بازنەيى وەبەرچاو باشورە
 مەترە. 47و قۆاڵييەكەى مەتر دەبێت 100دەكەوێت كە بازنەكەى نزيكەى 

و دەكەوێت، ئەم و بااڵخانەى ِرووخاو وەبەرچاشوێنەوارى چەندين تەالر ،لەنێو شورەكەدا
و و تەالرەكانى فرە شكومەندوا پێشاندەدەن كە كاتى خۆى ئەم ناوچەيە ئاوەدان بووەشوێنەوارانە

گەورە بووە. تەپۆلێكەيەك لە بەشى دەرەوەى باكورى قەاڵكە بەرچاو دەكەوێت كە بە ئاتەشكەدە 
ايبەتى بەرچاو ناسراوە. لە رۆخى رۆژئاواى زرێبارەكە، ئاسەوارى چەندين خانوو كۆشكى ت

بێت. لە  وو كۆشكى شايەتى بدەكەوێت كە لەوە دەچێ لە كاتى ئاوەدانى ناوچەكە، فرە شكۆمەند
 چالێێكى فرە قولێ هەيە پێى دەبێژن زيندانى دێو. نزيك تەختى سلێماندا،

و گرنگترين سەرچاوەكانى رووبارێكە بە نێوى يەكێ لەگەورەترين ِروبارى دائى تى:  ـ 12
و و دەكەوێتە سەر سنوورى نێوان ئێرانكە لە زنجيرە چياكانى زاگروسدايە ،)شهرچائى(
 ورمێ يە. ڕۆژهەاڵتى شارى ىكليۆمەترى باشور 50توركيە، لە 

 لە نەخشەى )سازمان جوغرافياى ايران( بە نێوى دائيوتاپ )دائى تى اب( تۆمار كراوە،

 نامە(، )زراتشت كتێبى وسەرىنو زەردەشتى، نووسەرانى لە بڕێ بۆچوونى بەگوێرەی  ـ 13
 ئەو نووسەرى كتێبە. ئەو نووسينەوەى لەبەر بە هەڵساوە  تەنيا ئەم بەڵکو نەبووە، پژدو بهرام
 كەى خەسرەو پور دارا. پور كاووس كەى نێوى بە بووە كەسيك كتێبە

خوالێخشبوو عمادالدين دولتشاهى، لە كتێبى )جغرافياى غرب ايران يا كوههاى ناشناختە   ـ 14
 دەبێژێ: 150 –اوستا( ل 



و ناوى كێوێكە لە شارى سنەى كوردستان، و ئەم ئەم وشەيە بە ماناى شوێنێكە كەئاودِر بێت
و مەترە 2000شارە )سنە( لە دامێنى ئەو چيايەدا بونيادنراوە، بەرزايى ئاويدەر )ئاويەر( 

و هەروەها لەبەرزاييەكانى ديكەى ئەم كێوەدا چەند لەسەر لوتكەكەيدا كانياوێكى لێ هەڵدەقوڵێت
، و شيرينى ديكەى لێهەلێدەقۆلێێ. هەر بەم بۆنەيەوە يە كە پێى دەبێژن ئاويەركانياوێكى سارد

 اتە شوێنێك كە ئاوى لێهەلێدەقۆلێێ.و

 و ِراستى هەر شتێكە.هەوێن، بنيات، بوون ،گەوهەر، جەوهەر، ماناى زات  ـ 15

 يەكێ لە نەيارە سەرسەختەكانى زەردەشت بووە. گرەهما:  ـ 16

و لە ئاوێستادا بە گومرا و لە نەيارانى زەردەشت بوونكەرپەن: پياوى ئاينى خۆرپەرستى 
 كە گوێيان هەيە بەاڵم نابيستن. گەلێكنو دەبێژێ كە ئەمانە كەسباسكراوە

و ۆز بوونه ولەسەردەمى زەردەشتدا، كەوى يەكان فەرماندەى خێڵ كاوى، كەوى، كەى: ـ 17
 و هۆزەش بوون.لە هەمانكاتدا سەرۆكى ئاينى ئەو تيرە

و گەورەى پياوە ئاينييەكانى ئەو سەردەمە بوون. بەرەبەرە كەوايە كەوى يەكان سەرۆكى خێڵ
واتە حاكم يا پاتشا، وەك كاوى ارى يەکەمبونە دەسەاڵتد ەكەوى يەكان دەسەاڵتيان پتر بوو، و

ادەچێت كەوشەى )كاكە( كە لە زمانى . وقوباد )كەى قوباد( و كاوى خەسرەو )كەي خەسرەو(
 ى وەرگيرا بێت.يكوردى سەردەمدا بۆ رێز لێنان بە كار دەهێنرێت لەوشەى )كەى( ئاوێستا

 ناوچەى لە بەتايبەتی  ئێران شاخاوييەكانى چەگيايەك بووە لەو سەردەمەدا لە ناو هوم: ـ 18
يا  (ئاو)كان رێزێكى تايبەتيان لێدەگرت.ِرەباوە بێ سەردەمەدا لەو گيايە بووە.ئەم كوردستاندا

و هاريكارييان داواى يارمەتى ەو پێى مەست دەبوون، وشيلەى ئەم گيايەيان دەخواردەوە
 و قوربانييان پێشكەش دەكرد.لێدەكرد

دەبێژێ: ئەم  187-185 – ل (و فرهنگ ايراندنمتاريخ ت) دكتور عبد العڤيم رچائي لە كتێبى
و لە فارسيدا )هوم(ە . سكرێت سومانگيايە لە ئاوێستادا پێيى دەبێژرێ هەئوما وە بە زمانى سا

ئەم گيايەوە ئێزەدێكيان بۆديارى كرد  ىە ناوچەى ئێران بەهۆی پيرۆزل الەسەردەمى فرە دێريند
بوو بەنێوى ئێزدەى هەئوما كە ئەركى پاسەوانى بووە لەم گيايە. بەگوێرەی داستانە كۆنەكانوێ 

لە يەسناى .و ناساندويەتىدەردەكەوێت كە پزيشكێك بە نێوى هەئوما ئەم گيايەى دۆزيوەتەوە
كۆنەوە بەشيك لەكێوەكانى هندوكش )لە لە ينگەى ئەم گيايەو ژشوێنەوار 11بەندى  10

ڕۆژهەاڵتى كوردستان(و ناوچەى ڕۆژهەاڵتى كێوى ئەلبورز )هەرەبەرزە( بووە. ئێستا ئەم 
و دامێنى هندوكش دەروێت. بەشيلەى ئەم گيايە دەبێژن و كشميرو تەبەتگيايە پتر لە ئەفغانستان

و وستكردنى ئەم شيلەيە لەگياي هوم بەهۆی بڕێ ِرێدر .و سيفەتى نەمرێتى پێدراوەپراهوم
رەسمى تايبەتييەوە لەاليەن شەش كەس لە پياوە ئاينىيەكانەوە ئەنجامدەدرێت. رەنگى شيلەكە 



حەكيم مۆمن لە كتێبى )تحفە المۆمنين( دەبێژێ: هومى  .فتەت و تامى لەنێودەمداقاوەيى يە
و و تۆخەو ِرەق، گوڵەكەى زەرديكى مەيلەيكمەجوسەكان گيايەكە پێكهاتووە لە السكێكى بار

 و لە تيرەى ئەرخەوانى زەردە. لقىوردن و گەاڵكانى فرەهەروەك گوڵی يا سەمەنوێيە
و بەهۆی ەهايە)ترێ( وو پِرە لە گرێ، هەروەك لقى ِرەزوشكبووەوەى ئەم گيايە بەبێ گەاڵ

 و ِرەنگييەوە لە )كا(ى گەنم دەچێت.ئەستوورى

 160 –نووسين جالل الدين اشتيانى ل  –و حكومت زرتشت، مزديسنا نە كتێبى:بِروا ـ 19

 بۆ زێتر شارەزايى وەرگرتن لەم بارەوە، بِرواننە ئەم سورەتانە لە قورئانى پيرۆز:  ـ 20

 4سورەى ئيبراهيم ئايەتى 

 125-112-107-104-59 – 25سورەى ئەنعام ئايەتەكانى 

 27-26-13سورەى رەعد ئايەتەكانى 

 155سورەى ئەعراف ئايەتى 

 28-11-8سورەى فاطر ئايتەكانى 

 9سورەى نحل ئايەتى 

 13سورەى سوجدە ئايەتى 

 110  ئايەتى يوسف سورەى

 272-269-255-102-70سورەى بقرە ئايەتەكانى 

 57سورەى كهف ئايەتى 

 100-99سورەى يونس ئايەتەكانى 

 33سورەى جاشيە ئايەتى 

 18سورەى مائيدە ئايەتى 

 30-21-18-17-16  ئايەتەكانى وسراأ ىسورە

 18-16تەكانى ەسورەى حج ئاي



 62سورەى عەنكەبوت ئايەتى 

 37 -4  تەكانىەسورەى رۆم ئاي

 39-30  تەكانىەأ ئايبسورەى س

 46 – 38 -21تەكانى ەسورەى نور ئاي

 32سورەى زخرف ئايەتى 

 36سورەى ئەحزاب ئايەتى 

 11سورەى تغابن ئايەتى 

 74سورەى نمل ئايەتى 

 52سورەى قمر ئايەتى 

 34سورەى لوقمان ئايەتى 

 22ديد ئايەتى ح سورەى

 39سورەى نجم ئايەتى 

 154-145-129-74- 26تەكانى ەسورەى أل عومران ئاي

 ، فارسي(1981چاپى  –عهد عتيق  –برواننە كتێبى )كتاب مقدس   ـ 21

 6-4وم ئايەتى كتاب حزقيال نبى بابەس 

 19-1ئايەتى  19كتاب ارميا باب 

 2ئايەتى  11سفر خروج باب 

 25-2ئايەتى  6صحيفە يشوع باب 

 25-22ئايەتى  8صحيفە يشوع باب 

 13-12ئايەتى  10 باب صحيفە يشوع



 4كتاب حزقيال نبى باب 

 18ب دوم پادشاهان )الملوك الپانى( باب اكت

 22 – 20ەتى ئاي 8سفر پيدايش )سفر التكوين( باب 

 9-1ئايەتى  11سفر پيدايش )سفر التكوين( باب 

 19سفر پيدايش باب 

 22كتاب حزقيال باب 

 24 – 16ئايەتى  3ا نبى باب اشعي كتاب

 11-1ئايەتى  18سفر پيدايش باب 

 31ئايەتى  32سفر پيدايش باب 

 24ئايەتى  4سفر خروج باب 

 18-8ئايەتى  22كتێبى صموئيل دوم باب 

 28-26ئايەتى  1كتێبي حزقيال نبى باب 

 7-4ئايەتى  43كتێبي باب 

 5-1ئايەتى  6نبى باب  اشعيا كتێبي

 63-62ئايەتى  8كتێبي پادشا هان اول باب 

 5-2ئايەتى  25سفر خروج باب 

 19ئايەتى  26سفر اول صموئيل باب 

 17-1ئايەتى  1سفر الويان باب 

 29-23ئايەتى  8سفر الويان باب 

 33-29ئايەتى  7سفر الويان باب 



 6-5ئايەتى  89مزمور 

و و جەردەيەتىدا لە ِريزى دزێتىەجۆرە گوناهێك بووە كە لەو سەردەم :كە يژه  ـ 22
 و پەيمان شكێنى بووە، واتە گوناهێكى گەورە بووە.جادوگەرێتى

كە هەميشە بۆ ميترا )ميهر( بە كار دێت، چونكە  و بەرين، سيفەتێكەخاوەنى دەشتى پان  ـ 23
و سەرانسەرى ِرووى زەوى ، وەو ِرووناكييەو تيشكو راستىو پەيماندى دوستايەتىەميترا ئيز
 و ئاگادارێتى.هەمو شتێك دەبينێ .و گۆرەپانى تێكۆشانيەتىو بەرين جێگەدەشتى پان

و شوان كارە(ى كورد بوو –باپيرى ئەردەشێر بە نێوى ساسان لەخێڵی چوپانان )شبانكارە  ـ 24
و لە ناوچەى كوردنشينى دايكى بابەك كچى يەكێ لەسەرەك هۆزەكانى بازرنگى كورد بووە

 (.171ل  –و پيوستگى نژادى او كرد –فارس پەروەردە بوون، )رەشيد ياسەمى كتێبى 

 ( دەبێژێ:817ل  ،2ج –و الملوك، نوسينى گبرى الرسل هەروەها لە كتێبى )تاريخ

كاتێك ئەردەشێر بانگەوازى پاشايەتى كرد، لەاليەن ئەردەوامى پێنجەم كە دواشاى )
 ئەشكانييەكان بووە، نامەيەكى بۆ دەچێت كە تيايدا دەبێژێ:

ك في و اجتلبت حتفك ايها الكردى المربى في خيام االكراد، من أژن ل)أنك قد عدوت گورك
 (...التاج الژي لبستە

 ئەو ِروداوانەى لەو كتێبەدا )الفهرست( باسى لێكراوە دەبێژێ:  ـ 25

ئەسكەندەرى پاتشاى يۆنان، كە لە يەكێك لە شارەكانى رۆم كە پێيى دەبێژرێت مەقدونيە، )
و دەستى كە پاتشاى ئەوساى ئێران بوو، كوشت راسەر ئێران. داراى كوِرى دا تەهێرشى كردوە

و خاپور كرد. بڕێكى زۆر وێرانو تەالرە مەزنەكانىوواڵتەكەيدا گرت . شارو كۆشكسەربە
و ەندرابوونكو لەسەر بەردو چێو هەلێلەو شتانەى كە دەربارەى زانستەكانى ئەو سەردەمە بوو

 هەندێكى بەسەر ديوارى كۆشكەكاندا هەلێكەندرابوون لە ناو برد.

كتێبخانەكان )ديوانەكان(  لە كاناتێبانەى كە لەاليەن پاتشكرد هەموو ئەو كرپاشان فەرمانى دە
و و قبگىو گەنجينەكانى شارى )ئەستەخر( پارێزرابوون، لە پێشاندا بێگۆرنە سەر زمانى يۆنانى

و و ئەستێرە ناسىپاشان هەمووى بسوتێنن. بەاڵم ئەو نووسينانەى دەربارەى زانستى پزيشكى
 سروشت بوون

و دەستكەوتانەى دەستيان كەتبوو، تيان پێبوو، لەتەک ئەو هەموو زێروە يۆنانييەكان پێويس
بەاڵم لەگەلێ ئەوەشدا هێشتا بڕێ لەو نووسراوانەى كە كاتى خۆى  ِرەوانەى يۆنانى كرد.

و هندستان مابوون، وواڵتى چينو پاتشكانى ئەو سەردەمە نارد بويانەو جاماسبزەردەشت



و پێشبينيان كرد بوو كە كەسێك بەناوی اگادار كردبووو جاماسب خەڵکيان ئچونكە زەردەشت
و نووسراوەكانيان دەسووتێنێ. لەبەر و داگيرى دەكاوواڵتەكەيانئەسكەندەر هێرش دەكاتە سەر

 ئەوە برێ لەو نووسراوانەيان ِرەوانەى ئەو ناوچانە كرد بوو.

ێك يا بەرزاييەك دوور بريتى يە لە ساختمانێك كە لەسەر كێو دەخمە: )شارى خامۆشان(/  ـ 26
نێو ساختمانەكە لەسەر بەردێك يا تەختێكى  ەتسدەكرا. جەستەى مردوو يان دەخ لە شار دروست

و ناوسكى ئاسن. لە ماوەيەكى زۆر كەمدا )يەكدو دەمژمێر( بالێندە الشخۆرەكان هەموو گۆشت
 و تەنيا ئێسكەكانى دەمايەوە. ئەمە لە راستيدا كارێكى سروشتييە،مردووكەيان دەخوارد

ى ئاژەڵی تو گۆشچونكە لە سروشتدا هەموو ئاژەڵە گۆشتخۆرەكان، ئاژەڵی ديكە ِراو دەكەن
شتخۆرەكانى ديكە، و ێگو ەو جەستەى ئاژەڵ دەبێتە خۆراك بۆ ئاژەڵاتە الشە، ومردوو دەخۆن

 بەم هۆيەوە پێشگيرى لە پيسبوونى ژينگە دەكرێت.

كان خورا، چاودێرەكانى دەخمە پاش ئەوەى گوشتى جەستەى مردووەكە لەاليەن الشخۆرە
و گۆگردى و قسلێو رۆيدەكەنە نێو چالێێك كە لەنێوە ِراستى دەخمە كەدايەئێسكەكان كۆدە كەنەوە

لە پاشاندا بەهۆی ئاوى بارانەوە دەچێتە نێو  ، وەو ببێتە خۆڵەميشپێدا دەكەن بۆئەوەى بسوتێت
و بەدەنەى چالەسەرەكييەكە بە بنچوار چاڵی ديكە كە لە چواردەورەى چالەسەرەكييەكەيە. 

و گۆگردەكانەوە بەردو چيمەنتو داپۆشراوە بۆئەوەى تا ئەوکاتەى ئێسكەكان هێشتا بەهۆی قسلێ
 و پاكنە بونەتەوە، ميكرۆبەكان تەشەنە نەكەن.نەِرزيون

و و پاكيزە بوون، بەهۆی بارانەوە دەشۆرێندواجار، پاش ئەوەى ئێسكەكان بوونە خۆڵەمێش
و پاش ئەوە بەهۆی تێپەربوون بە چەندين دەستگاى پااڵوتنەوە دەچنە نێو ێو چاڵەكاندەچنە ن

 ناخى زەوى.

  

ى پيرۆز(، سروودى )ئەهونەر(ە كە لە ِروانگەى دمەبەست لەم ئاخافتنە پيرۆزە )سروو  ـ 27
 و فەرمانى ئاسمانييە كەوتەو پاكترينو پيرۆزترينو گرنگترينزەردەشتييەكانەوە كۆنترين
و و خۆشى ئادەميزادهام بووە. پەيرەوى لەم سروودە، بەختەوەرىللەاليەن ئاهورامەزداوە ئي

 و بارودۆخى ژيانى خەڵک خاستر دەكات.پێشكەوتنى جيهان

 لەم سروودە پيرۆزەدا سێ جۆر ئامۆژگارى وە بەرچاو دەكەوێت:

 رەپەرێزى لە خراپە.دو ، وەو پاكىو دروستىراستى نىنيشانەكا ويەکەم: پەروەردەى دياردە

ام جو بەناوی ئاهورامەزداوە ئەندووهەم: هەر كارێك ئەنجام دەبێت، پێويستە لە ناخى دڵەوە
كات، بەڵکو ب تەنيا بەرژەوەندى خۆى رەچاو نابێ . ئەو كەسەى بە كارێك هەلێدەستێتدرێتب



و خەاڵتى ەوە دەتوانێ لە بەخشينوبەرژەوەندى کۆمەڵگاى زێتر مەبەست بێت. لەم رو
 .و هۆشى خواپێداو سوود وەربگرێتويژدانى ِرووناكو)وەهومەن( يانى بيرى خاس

 .و يارمەتيدانى بێدەرامەتانسێهەم: خزمەتكردنى خەڵک

 ێن،جيهان دەبێتە باخچەى گواڵن.ئەم سێ نيشانانە لە هەر كاتێكدا خاس پەروەردەبكر 

و زاناترين يارانى يا كۆمەڵەى برايەتى، پێكهاتبوو لە ژيرترين ئەنجومەنى مۆغەكان:  ـ 28
 و پتەويان بە ئامۆژگارييەكانى زەردەشت هەبوو.زەردەشت كە باوەرى تەواو

و زىو سەرپەرشتى زەردەشت كۆبونەوە، و تێدەكۆشان بۆ چاکسائەمانە لەژێر رابەرايەتى
 .و ِراهێنانەكانى زەردەشتو باڵوكردنەوەى ئاينى يەکتاپەرستینۆژەنكردنەوەى كۆمەلگا

و كراوە ۆو ئامەژەيان بئەندامە هەرە بەناوبانگەكانيان كە لەنێو ئاوێستادا ناويان هاتووە
 ودوساڵويان لێكراوە بريتين لە:ودر

 و ميديوماە.ويشتاسەب )گوشتاسەب(، فەرشوشتەر، جاماسب

 .نلە پاشاندا نێوى بوو بەمغستان يا مهستا ،ەم ئەنجومەنەئ

  

كاوى، كەوى، كەى/ ئەزموونى ئاگرين: لەپێش سەردەمى زەردەشتەوە، لە ئێران  ـ 17 ـ 29
و بێ گوناهى كەسێك كە بەشتێك تاوانبار كرا بێ، بڕێ ين باوبووە بۆ سەلماندنى بێ تاوانىمزە

ِرەوشى جۆراوجۆر بە كار هێنراوە. يەكێ لەو ِرەوشانە بريتى بووە لە ئەزموونى ئاگرين. ئەو 
كەسەى تاوانبار كرا وئە ەئەزموونە بەم شێوەيە بووە كە ئاگرێكى زۆريان خۆشدەكردەوە، و

وو بۆ سەلماندنى بێتاوانى خۆى، بە نێو ئەو ئاگرەدا تێپەربوايە . ئەگەر هيچى لێنەهاتايە، بوو دەب
 و ِرزگارى دەبوو.ماناى ئەوە بوو كە بێ تاوانە

سى تواوەيان دەكردە سەر سنگى ئەو كەسەى كە بە تاونێك م رەوشێكى ديكە ئەوە بوو كە
 خۆى دەسەلماند. ىاهبێ گون ،ەيتاوانبار كرابوو، ئەگەر هيچى لێنەهاتا

ت لەتەک ئاينى وو كرداريان هاو جوئەو کەسانەن كە ِرەفتار سوشيانت )سوشيانس(:  ـ 30
و گەندەڵی خاوێن و ناپاكىئاهورايى يە، راستگۆ، دروستكردار وە پاكن. جيهان لە خراپە

 و خەڵک.و خۆشبەختى جيهانو پێشكەوتنتێدەكۆشن بۆ ئاوەدانى ،دەكەنەوە

و ئاسايشى و خۆشىو جگە لە خێروتەی خاس، سوود بە کۆمەڵگا دەگەيەننرداربەهۆی بيرو ك
 ديكەيان نييە. ىخەڵک، هيچ ئارەزوويەك



 دەبن، لەدايك پاشەرۆژدا لە ئەوانەى چ ورۆشتون وهاتوون ئێستا تا ئەوانەى چ سوشيانتەكان، 
 بەختەوەرى وپاكى وِراستى بەرەو خەڵک كە  هەيە پێشەوايەتييان تايبەتى نيشانەى گشتيان

 ەرايەتى دەكەن.برا

و بيرمەندانە كە زەردەشت خۆى بە يەكێك لەو سوشيانتانە دەژمێرێت. هەموو ئەو پەيامبەر 
و خزمەتكردنى مرۆڤ تەرخان كردووە هيچ ئارەزوويەكيان نەبووە رى خۆيان بۆ پێشخستنيب

و رزگارى، ئەمانە و برايەتىو دروستىو پاكىىجگە لە رابەرايەتى جەماوەر بەرەو راست
و گشتيان دەتوانين پێيان بێژين سوشيانت. ژمارەيەكى زۆر لەم سوشيانتانە لە رابردوودا بوون

 ..لە پاشە رۆژيشدا دێنە ئارا

واتەيەكى گشتى ماناى )رزگار كەر( دەبەخشێت. شايانى باسە كە سوشيانت يا سوشيانت بە
يينە فەرمييەكان باسكراوە، پەيڕەوانى هەريەكێ لە ئاينەكان چاوەِرێى ائس لەنێو گشت نسوشيا

بودايى يەكان نزيكەى  .و دادگەرێتىو هەموو جيهان پِربكات لە دادوادە دراوە بێتكەسێكن كە
 شەش هەزار ساڵە چاوەرێن كە بودا بێتەوەو هەموو جيهان پِر لە داد بكات.

و رۆژێك لە ئاسمانەوە جولەكەكان باوەريان بەوەيە كە )ئيلياد( لەتەک گێژەلۆكەدا چۆتە ئاسمان
 و هەموو جيهان پِر دەكات لە داد.دێتەوە خوار

و خوارەوە وەو چاوەرێ دەكەن، عيساى مەسيح لە ئاسمان بێتەانييەكان باوەريان بەوەيەيكريست
و تەبايى بگەرێنێتەوە. لەنێو و ئاسايشبكاتماوەى هەزار ساڵ پاتشايەتى هەموو جيهان 

موسوڵمانانيشدا، شيعە دوانزە ئيمامييەكان باوەريان بەوەيە كە مەهدى كوِرى حەسەنى 
و و هەموو جيهان پِر دەكات لە دادعەسكەرى كە لە چاو بزربووە، رۆژێك دەگەرێتەوە

 دادگەرێتى.

و ديارى كراو نييە كە لە كاتێكى ديارى بەاڵم لە پەيامى زەردەشتدا، سوشيانس كەسێكى تايبەت
و لە وەچەى زەردەشت بێت، بەڵکو هەر كەسێك كە بەگوێرەی ئاينى ئاهورامەزدا كراودا بێت
و بەرەو رێى راست رێنماييان و چاودێرىو باوكى هەمووان بێتو براو دۆسترەفتار بكات

 بكات، ئەو كەسە سوشيانتە.

چێشتن  ،بريتين لە پێنج هەستى بينايى )باصرە( و هێزى دەرو دەروونى:)دە( هەست  ـ 31
بۆن كردن )شامە(، هەستكردن )المسە( لەتەک پێنج هێزى، توانايى  ،)ژائقە(، بيستن )سامعە(

 و ادراك(، پێشبينى كردن )تنبۆات()قوە(،داهێنان )اختراع(، خێرابوون )سرعە(،تێگەيشتن )فهم

  

 بووە. زەردەشت سەختى سەر نەيارێكى ودرۆزنەكان پێشەوا لە بووە يەكێك سيخش: ئو ـ 32



invat CH ) چينوەت پردى باسى جار چەندين گاتاكاندا لە چينوەت: ـپردى 33
peretu) چونيەك )صراط( سيرات پردى وپردە ئەم كردندا لەبەراورد دەتوانين كە كراوە 

 رێگەى يا پرد ماناى بە چينوەت پردى واتەكە كردنە، وەرىددا ماناى بە بزانين.چينوەت
 دەبێژێ: 11 بەندى 46 هات يەسنا لە وەرييە،ددا

 لەرز...( وترس دەكەونە ،دەبنەوە نزيك چينوەت پردى لە كاتێك ويژدانيانو)رۆح

 رۆح كە رێگەيەكە ،پردە ئەم پەهلەوى( )داستانەكانى زەردەشت پاش داستانەكانى بەگوێرەی
 ئاسانى بە زۆر ودەبێت پانوپۆر دەيگەنێ، خاسگەالن روحيانەتى كە كاتێك تێپەردەبێ. پيايدا

 وكتري بار موو لە دەيگەنێ خراپەكاران كە هەر بەاڵم بەهەشت. دەگەنە ودەبن تێپەر بەسەريان
 دۆزەخ. بنى دەكەونە وببرن رێگەكە ناتوانن ودەبێت تێژتر تێغ لە

 رۆحدا لەتەک ئەوانەى مردن پاش جيهانىلە پەهلەوى نووسينەكانى بەگوێرەی ا،هەروەه
 ئيزدەى وسروش دىەئيز )ميهر( ميترا دىەئيز لە بريتين ،دەپرسنەوە ڵيان ودەكەن وەرىددا

 رەشەن.

 دەبێژێ: 102 – ل ،سيهەم چاپى ،زرتشت پيام كتێبى لە جعفرى اكبر علي بەاڵم

 كە زەردەشت بزانين با ئێستا جياكردنەوەيە. پردى يا پەرتو چنوت– پردە ئەم ناوى)...
 دەبێژێ: چى بەمە سەبارەت ،يەوشەيە ئەم داهێنەرى

 ئاهورا، مەزدا ))ئەى

 دەبێژم، دروستى بە ئەز،

 ژن، چ پياو چ كەسێك، هەر

 بدات، ئەنجام ژيان، بۆ دەزانيت خاسى بە تۆ كە شتەى ئەو

 خاس، دێشەىئەن سايەى لەژێر

 جۆرە ئەو ،ئەز خەڵک خزمەتكردنى ومعنوى يى توانا وراستى پاداشتى لە وەربگرێت بەهرە
 کەسانە

 چينوت( )پردى خراپە وچاکە ريانى دوو پردى لەسەر وبكەن ستايشتت كە دەكەم رێنمايى

 10 بەندى 46 هات يەسنا، ((م.دەكە رێنماييان



 ێژێ:دەب 11 بەندى 46 هات يەسنا لە هەروەها

 گرتووە، يەكيان ،كەرپەنەكان ويەكان كاوى))

 پياوەكانياندا، لەتەک 

 ناشيرينيەكانيانەوە، كردەوە بە 

 دەكەن. پەرێشان وئالێۆز خەڵک ژيانى 

 ويژدانيان،وِرەوان بەاڵم،

 )چينوێت(، دادوەرى پردى سەر كەدەگەنە كاتێك

 ِرادەوێستن، دژيان

 كاران.(( خراپە ودروێزنان موێلێگەى دەچنە هەميشە وەبوێ

 دەبێژێ: 13بەندى51 يەسنا،هات لە هەروەها

 شێوەيە، ))بەم

 داوە، الى ِراست خراپەكار،كەلەرێى

 كردوە، خراپە دوچارى خوێى وەويژدانى

 چينوت، پردى لەسەر

 كردارەكانى، ئاشكرابونى بە وەبەرامبەر

 بێ،دە سەرزەنشت دووچارى ِروێحى

 خۆيەوە، گوفتارى كردارو هوێى بە چونكو

 دوركەوتوەتەوە.(( ِراست ِرێى لە

 تێپەِردەبن، پردە لەم دەبنەوەو جيا ديكە لەئەوانەى كاران ِراست تەنيا دەبينين كەوايە
 نيە.لەم ئەوان بوێ پردە ئەم وەلەِراستيدا جەستەيان دەكەوێتە لەرز خراپەكاران ووەدروێزنەكان

 باريكى وپانايى لە باس جوێرێك بەهيچ دەكات، چينوت پردى لە باس زەردەشت كە بەندەدا سێ



 ِراست حسابى تەنيا معنوييە پردە م ئە بەهەشت،ناكات. نێو چونە يان دوێزەخ نێو وەكەوتنە
 جيهانەدا لەم ر هە جياكردنەوەش ئەم ئاشكرايە ديكە. هيچى جيادەكاتەوەو دروێزنان لە كاران
 كە ئەوەى وە نەمرێتى، ى پلە دەگاتە ودەبێت ِرزگارى كارە، ِراست ەسەىك وئە دەدات. ِروو

 توشى خۆيەوە ويژدانىهوێى بە دەمێنێتەوەو خراپيدا دروێو موێلێگەى لە كارە، خراپە ودروێزنە
 دەبێت ِرزگارى دەبێتەوەو پاك ئەويش تائەوکاتەى دەمێنێتەوە ودەبێت كێشان ِرەنج وكوێرەوەرى

 خاس. ئەندێشەى سەراى دەگەيەنێتە ەويشئ نەمرێتى، وە

 ئەوە زاراوەيە لەم مەبەستى زەردەشت نيە. مادى بونێكى وەهيچ زاراوەييە پردێكى پردە، ئەم
 دەرببڕێت. هەيە، دروێزنەكان كارو ِراست خەڵکى نێوان جياكردنەوەى وئە كەماناى بووە

 جيادەبنەوەو لەمانە كاران، ستِرا بەاڵم دەتلێنەوە، لەتاريكيدا خراپەكاران، ودروێزنەكان
 بەر.( دەگرنە پايان بێ ِروێشناى ِرێگەى

 وكردبوو پەسەند زرەدەشتييان ئاينى بەشێكيان بوون. ئێرانى تيرەكانى لە تۆرانييەكان  ـ 34
 كردبوو. زەردەشت لەتەک دژايەتييان بڕێكيان بەر. گرتبوو ِراستيان ِرێى

 بەر. گرتبوە راستى رێى وهێنابوو زەردەشت بە باوەرى كە بوو کەسانە لەو فريان،

 بووە. زەردەشت گەورەى باوە ئەسپا، سهەئيچە يا ئەسپەنتمان: هيچدسپ  ـ 35

 براى و زەردەشت، نزيكەكانى ەهەر كەسە لە بووە يەكێك هووگوێ: فەرشوشتەر  ـ 36
 بوون. ،شا گوشتاسەب وەزيرى هەردووكيان وبووە جاماسپ

 بووە زەردەشت نەيارانى لە بەندووە:  ـ 37

 شلەيەكى هەر يا شير يا ئاو لە بريتييە و ،Zaothra دەبێژرى پێى دا ئاوێستا لە  زەور:  ـ 38
 موبدەكانەوە، لەاليەن كردنييەوە پيرۆز وە ئاينى ِرەسمى ورێ بۆ كارهێنانيدا بە كاتى لە كە ديكە
 نوێژكەران. بە دەدرێت دلۆپێك چەند دوعا ونزا خويندنەوەى دواى

 و بووە، لێگرتن رێز وستايش شياوى كە يە معنوى ووزەيەكى كەيانى: فەِرى  ـ 39
 هەموو لەسەرو ،هەيەتى يەىيمعنو پايە وپلە ئەو بەگوێرەی ئاهورامەزدايە. دروستكراوى
 ئاهورامەندا. لە نەبووە جيا بەشێكى ودەژمێرێت ئافەريدەكان

 سروشتييەى وسەر ومعنوى دياردە ئەم شياوبوون كە کەسانەى ئەو پاشاندا لە ئاهورامەزدا،
 بن. شياو وخاس كارى وخزمەتگوزارى مايەى ماديدا جيهانى لە بتوانن تا تپێبەخشێ



 وپاڵەوانان وپياوان گەورە وشاليار وئيزەد وئەمشاسپەند هەموو بە دەدرێ ووزەيەئەم هەروەها
 فەِرەى ئەم كەسێك هەر كە ئەمەوەيە بەهۆی وئادەميزاد رێنمايانى ونخاسگەال

 دەبێت. بەختەوەر كەوتوورسە پێببەخشرێت،

 وپێشكەوتن وخۆشى وتەندروستى پارێزگەرى وفريشتەيەكە :Saoka سەئوك  ـ 40
 پەروەردەيە.

 ناديارە. ماناكەى وبووە زرب نامەكە دەقى لە رستەيەك چەند  ـ 41

 ەرگيراوە.و (4 بەندى 30 يەسناى و11 بەندى 28 )يەسنا گاتاكاندا لە رستەيە دوو ئەم  ـ 42

 لە پەيروەى زوو زۆر كە لەوانەى يەكێكە ناوى ئەسموخوانونت:  ـ 43
 لێبراوە. ناوى يەشت فەروەردێن لە وكردووە يەکتاپەرستی ئاينى

 پيرۆزە. درەختێكى ناوى كرنە: گائو  ـ 44

 ناوهێنانيدا كاتى لە كە ئەوەى هۆى ئاگرە، پاسەوانى فريشتەى ،atar ئاتەر ،ئاوێستادا لە  ـ 45
 كە دەبێژن كاتێك هەروەها بدرێت، ئاگر بە بايەخ زێتر كە ئەوەيە ئاهورا مەزدا بە دەيلكێنن
 دەلێن پێبدرێت زێترى بايەخى بۆئەوەى ومەجازيدايە لەِروى ئاهورامەزدايە، كوِرى ئازەر
 لەنێو خواكان كە ناكەنەوە بير يۆنانييەكان وەك شتييەكانزەردە دەنا ئاهورامەزدايە، كورى
 پێكدێنن. خێزان خۆياندا

 ئەم كراوە. ياكيشوەر( هەرێم )حەوت دەڤەر حەوت باسى جارێك چەند ئاوێستادا، لە  ـ 46

 لە: بريتين دەڤەرە حەوت

 رۆژئاوادا لە بووە وواڵتێكيا سەرزەمێنێك ئەريزەهى:

 ڕۆژهەاڵت لە بووە وواڵتێكيا سەرزەمێنێك سەوەهى:

 ڕۆژهەاڵت باشورى لە بووە وواڵتێكيا سەرزەمێنێك فرەدەزەفشو:

              ئاوادا رۆژ باشورى لە بووە وواڵتێكيا سەرزەمێنێك زەفشو:ڤيدە

 رۆژئاوادا باكورى لە بووە وواڵتێكيا سەرزەمێنێك بەريشتى: وڤاور

 ڕۆژهەاڵت باكورى لە بووە وواڵتێكيا سەرزەمێنێك جەريشتى: ڤاورو



 سەرزەمينى ناوەِراستى لە بووە وواڵتێكيا سەرزەمێنێك س(:رخن )خونيرەس، خوەنيرەپ
 ئارياييەكانە.

 كوردستان. ناوچەى دەكاتە كە

 درۆزنەكان وپەيمانشكێن كە )گاگەل( ئاژەاڵنەى ئەو تەنانەت كە ئەوەيە مەبەستى  ـ 47
 ئەوەى لەبەر بەستويانەتەوە، گەردونەكانيانەوە بە ودزيويانن وگرتوون بەسەردا دەستيان

 دەنالێێنن. ودەگرين بكەن، کەسانە جۆرە ئەم خزمەتى ناچارن وبێدەسەاڵتن

 ميترايە هاوكارى ئيزەدەكان لە رەشەن:يەكێ  ـ 48

 ميترايە. هاوكارى ئيزەدەكانى لە ديكە يەكێكى سروش:  ـ 49

 .دانراوە توانا هێزو نيشانەى بە دا ناوچانە لەم مێژەوە لە نێرە، بەرازى ماناى بِرەك:بە  ـ 50

 نزادا، ونيايش كاتى لە ئاتەشكەدەكاندا لەنێو كە زەردەشتى موبدەكانى لە يەكێكە زەوت:  ـ 51

 دەدات. ئەنجام ئاينييەكان رەسمە وِرێ )زەور( ئامادەكردنى لەتەک

 بەسەرەوە )هوم(ى دروستكردنى ئەركى كە پێشەوابووە گەورەترين هاوەنەن:  ـ 52

 )هوم( گياى شيلەى تيايدا كە وەرگيراوە )هاوەنەن( لە )هاوەن( وشەى كە باسە شايانى بوو.
 دەگيرايەوە.

 دا ئاينى رەسمى ورێ ئەنجامدانى كاتى لە كە دەكات پێداويست بڕێ باسى بەندەدا لەم  ـ 53
 بۆ ەنهاو )زەور(دا، لەتەک كردن ئاوێتە بۆ شير ئاگرداندا، لە سوتاندن بۆ دار كاردەهێنرا، بە

 )هوم(. ئاولێگرتنى وكوتاندن

 لە كە باريكە لقێكى ناوى ،Baresman دەبێژێ پێى ئاوێستادا لە :Barsam بەرسەم  ـ 54
 تايبەتييان رەسمێكى ورێ كارهێنانيان بە بۆ ودەستيان نيايشتەكاندا،دەيانگرتە هينانى جێ بە كاتى
 )ئاگر( ئازەر ئيزدەى باسى برواننە )بەرسەم( لە ئاگايى زێتر دەهێنا.بۆ كار بە

 سروود: سەراى يا گرئاسمان گروشمان، گروسمان، ،Garzamen گرەزمان  ـ 55
 ئاينى لە .هەميشەييە رووناكى وتيشك جێگەى و ئاهورامەزدايە، معنوى مەلێبەندى گەورەترين
 پێدەوترێت. )عرش(ى ئيسالمدا

 دادوەرييە. وياسا نوێنەرى فريشتەى دات:  ـ 56



 دروستييە. وراستى فريشتەى ئەرشتاد:  ـ 57

 جيهانە ئەم ئافراندنى پێش لە كە فرەوەهرەكانە وئەمشاسپەندەكان ،ئيزدەكان لە مەبەست  ـ 58
 خولێقاون.

 لە كە ئەوەى هۆى ئاگرە. پاسەوانى فريشتەى ئازەر يا atar ئاتەر ئاوێستادا لە ئازەر:  ـ 59
 كاتێك هەروەها بدرێت. ئاگر بە بايەخ زێتر ئەوەيەكە مەزدائاهورا بە دەيلكێنن هێنانيدا ناو كاتى

 زێترى بايەخى بۆئەوەى ودايە مەجازى ِرووى لە ،ئاهورامەزدايە كوِرى ئازەر دەبێژن
 كە ناكەنەوە بير يۆنانييەكان وەك زەردەشتييەكان دەنا ئاهورامەزاديە، كورى دەلێن درێتبپێ

 ێنن.بپێك خێزان خۆياندا لەنێو خواكانيان

 ئاناهيتايە. ياريدەدەرى وئاو پاسەوانى فريشتەكانى لە يەكێكە نەبات: ئەپەم  ـ 60

 ئاينە وجولەكەكان الى وەك ئارياييەكان،هەر نەتەوە الى ئافراندن داستانى گهنبار: ـ 61
 وجيهان كە دەكرێت لەوە باس زەردەشتيدا ئاينى لە وايە.يەك وەك رادەيەك تا ديكە سامييەكانى

 وەك ئاهورامەزدا وەلێ دروستكراوە. قۆناغ شەش بە ئاهورامەزداوە لەاليەن گيتى هەموو
 رۆژ شەش لە كە نەداوە ئەنجام كارەى ئەم پەلە بە سامييەكان ئاينە خواى وجولەكەكان يەهوەى

 وبێتوب ماندوو وشەكەت حەوتەمدا رۆژى لە و دابێت، ئەنجام ىئافراندن كارى بەسەريەكەوە
 ساڵێكدا ماوەى لە وقۆناغ شەش بە ئافراندنەى ئەم ئاهورامەزدا بەڵکو دابێت، پشووى

 )گاسنبار( دەبێژرێت پێى پەهلەوى زمانى بە جيهان ئافراندنى قۆناغەى شەش ئەم ئەنجامداوە.
 واتە نەسك( )هادخت لە وەرگيراوە كە بەشێك لە بريتييە و )گهنبار(، يا )گاهنبار( فارسى بە و

 ساسانييەكان. سەردەمى ئاوێستاى پەرتوكى بيستەمين

 زەردەشتيەكان نەدا،رۆژا لەم هەريەك داهاتنى كاتى لە هەنۆكەش تا و ،دێريندا رۆژگارانى لە
 ئاينييەكانى پێشەوا وموبدەكان بەشپێشكە پێشكەشييان يەوە شادى وخۆشى بە ودەگرت جەژنيان

 جەژنى شەش لە بريتييە گهنبار، دەستكورتەكان. وهەژاران بە دەيانبەخشى ياخود دەكرد. ديكە
 ئاهورامەزدا. ەكانىئافەريد لە يەكێ وەديهاتنى بۆ نيشانەيە جەژنانە لەم هەريەكە كە گەورە

 يانىشا داوە. ىڤمرۆ بە بەخشينانەى ئەو بۆ ئاهورامەزدا بۆ سوپاسە جەژنانە ئەم بەرپاكردنى 
 هەر هەبووە. تايبەتييان ئاينى رەسمى ورێ ونيايش وسروود جەژنانە لەم يەكێ هەر بۆ ،باسە.
 چەشنەبووە: بەم جەژنانە ئەم ناوى و خاياندووە، رۆژى پێنج ماوەى جەژنانە لەم يەك

 ميديوزرم: ێردەبێژ پەهلەوى بە كە زرمى يوئى مئيز .1

 رۆژى لە واتە بووە، ساڵدا رۆژى (45) پێنجەمين وچل لە بەهارە. وەرزى ناوەراستى ماناى بە
 دروستكراوە. ئاسمان قۆناغەدا لەم دەخايانێ. رۆژ پێنج ودەكات پێى دەست گواڵنەوە پانزەهەمى



 ميديوشەم: دەبێـە پەهلەوى بە شم، يزبوئىئم .2

 رۆژى (105) پێنجەمين سەدو لە ووكردنەەرد كاتى وهاوينە وەرزى ناوەراستى ماناى بە
 دروستكراوە. ئاو قۆناغەدا لەم پوشپەر. ى 15 لە واتە ساڵدايە،

 پەتيەشەهيم: دەبێتە پەهلەوى بە ههي، تيش پئى .3

 ِروێژى (180) هەشتاهەمين وسەدو لە وخەرمانانە كاتى و گەنمە، دانەى پێگەيشتنى ماناى بە
 دروستكراوە. زەوى قۆناغەدا لەم خەرمانانە. مانگى رۆژى (30) سيهەمين لە  واتە ساڵدايە،

 سەريم: ئايا .4

 لە مەِرە. جوتبوونى كاتى هاوينو لەوەِرگاكانى لە گاگەلە وِران گەرانەوەى ماناى بە
 لەم ِرەزبەرە. مانگى رۆژى (30) سيهەمين واتە ساڵدايە، رۆژى (210) دووسەدودەهەمي

 ستكراوە.درو گژوگيا قۆناغەدا

 نەوەمين دوسەدو لە و سەرمايە، وزستان ناوەراستى ماناى بە )ميديوريم(: يائيرى مئيز ..5
 ئاژەڵەكان قۆناغەدا لەم بەفرانبارە. مانگى بيستەمى رۆژى لە واتە ساڵدايە، رۆژى (290)

 دروستكراون.

 )هەمەسپەتمەدەم(: مەئيزى پت هەمسى .6

 رۆژى (365) پێنجەمين سەدوشەستو سێ لە جەژنە ئەم رۆژە. وشەو يەكبوونى وەك ماناى بە
 راوە.ينئافر ميزادەئاد قۆناغەدا لەم ساڵدايە

  

 وخراپەكارن كە کەسانێك خاسە، كرداريان وكار کەسانەى لەو بريتين دەستەيە سێ ئەم  ـ 62
 لەبەرزەخدا ئەمانە وچونيەكە خراپى وخاسى بەگوێرەی كرداريان وكار كە ديكە کەسانێكى

 دەبن.

 پەهلەوى زمانى بە وvana Mis سوانەيم بە ئاوێستادا لە بەرزەخ
 ناوبراوە. Hamestakan هەميستەكان

 دەبێژێ: 4 بەندى 48 هات يەسنا لە



 ويژدانىكە كەسێك هەيە، خراپى بيرى جار هەندێ وچاک بيرى جار بڕێ كە كەسەى ئەو )..
 کەسانە جۆرە ئەو هەوەسەكانييەوە، ئارەزوو ركێفى ژێر دەخاتە وتەوكردار بەهۆی خۆى

 دەمێنێتەوە(. ەنيايىت بە مەرگدا پاش رۆژى لە تۆوە فەرمانى ودەستوور بەگوێرەی

 ئيزەدەكان لە يەكێك بەناوی هەريەكە كە مانگە لە رۆژ سێ ناوى رۆژە سێ ئەم  ـ 63
 بەتايبەتی  وهەلێبژێرێت ئيزەدانە لەو يەكێ واتە رۆژانە سێ لەم يەكێ دەبێ زاوا يافريشتەكانە.

 بكەن. بۆ تايبەتى نزاى ونوێژ زاوا( و)بوك هەردووكيان داەرۆژ لەو

 نەبەز. جەمال د. پێشەکی ،ژير كامل نووسينى كوردايەتى نامێلكەى 16-12 ل بِرواننە  ـ 64

----------- 

 :كەوى وكرپن

 كردن بەخێو ماالت مەرو بە خۆيان ژيانى ئيران، ناوچەى بۆ ئارياييەكان كوچكردنى پاش
 بەگوێرەی تيرەيەك هەر خاس وەرگاى لە بەسەرگرتنى دەست ێبو ناچاربوون وە دەگوزەراند

 بگرن. ناوچەكاندا باشترين بەسەر دەست خۆيان تواناى وهێز

 بكەن ناچاريان كە ئەوەى هۆى بونە زەوى.. هەوا، ئاو، وەك سروشتى هۆكارەكانى بەرە بەرە
 بن، خانو دروستكردنى وكشتوكالێ خەريكى ووبن نيشتەجێ زەوييەكەدا لەسەر

 يا (كوى)نا نيويان وبكات رەواييان فەرمان كە بژاردێهەل كەسێكيان خۆى بۆ تيرەيەك وهەرگرۆ
 قڕەو وناكوكى هۆى دەبوە ئەمە ودەبوو زيتر يانە (كوي) ئەم دەسەاڵتى بەرە بەرە Kavi كاوى
 تيرەكاندا. لەنێوان هەڵاڵ

 وسەوز لەوەرگاى بە نياز ومااڵت ومەرِ  خێوەكردنى بە پاشان وكۆچەريتى ژيانى 
 وچى وكێ كە بكەنەوە بير كەزيتر دەكرديواودەبرد سروشت لە نيتێفكر بەرەو خەڵکى ،خاس
 خوايەكيان يا هێزيك دياردانە لەم هەريەك ێبو بۆيە ئارا.. دينە سورشتييانە رووداوە ئەم چلون
 كە خوايانەبوون يا هێزانە ئەو بەشێكيان كردبوو، دابەشى بەش دوو بە خوايانەيان ئەم وداتاشى

 زەوى كە لەوەى بوو بريتى خەڵک ايىوكامرە وخۆشى تێدەكۆشان، خەڵک شادى وخۆشى بۆ
 گەرماى خۆر(، )تيشكى تيرۆژ ست،پێوي بارانى ئەوە لەبەر هەبيت خاسيان بەرەكەتى وبەپيت

 دا ئەمانە لەتەک .كرد دروست خاسيان خوايەكى مانە لە هەريەك ێبو جا ئەندازە، بە
 ئەمانە دەزانى انيواكە هەبوو زۆريشى سەرماى تاريكى، ئاوى، بێ ساڵی، ووشكەهەميشە

 اڵوكردنەوەىب ئاواتيان ئارەزوو ن،وێرانكردنوخراپەىخەريك كە خراپەن خوايانى دەستكردى
 نيايشيان ودوعا وقوربانى بەاڵم دەترسان خوايانە لەم بۆيە .خەڵک بو مردنە ونەخۆشى برسيتى،

 دەكردن پێشكەش قوربانيان ودەكرد خاسەكان خوا بو نيايشان هەميشە بەڵکو نەدەكردن بو



 خوا ەنوابككارێكى خاسەكان( خوا )واتە خۆيان وشبكەنێخو دڵيان وبكەن رازيان بۆئەوەى
 پيشەواى ورابەر بە پێويستيان كە بو سادە ئەوەندە ئاينە ئەم بخەنەوە. دور وخەڵکى لە خراپەكان

 جێ بە دابونەريتانەيان ئەو خێزانەكەى وخۆى بۆ مال گەورەيەكى هەر نەبوو، ئاينى
 انێكىکەس كە وايلێهاتتا دەبو سەختر وسەخت ئاينى رەسمى ورێ ئەنجامدانى بەرە بەرە .دەهێنا
 رۆژ بە رۆژ كرپنانە ئەم .(Karpan )كرپن دەبێژرێ پييان ودەسانێهەل كارە بەم تايبەتى
 خستە خواكانيان ترسى وسەپاند نخۆيا كومەلێگادا بەسەر جورێك بە ودەبو زێتر توانايان وهێز
 لێهاتبو واىودەروتانەوە خەڵکيان خوا بارەگاى بۆ قوربانى وديارى بەناوی وخەڵکيەوە دڵی

 ئەنجاميان گەرەكبوايە هەرچييەكيان وگيردابوو خۆيان چنگى لە خەڵکيان هەناوى وهەست
 وخەڵکەوە دڵی چووەدە ترس پتر دەبوو، زێتر جۆراجۆرەكان بەخوا باوەر چى هەر دەدا.

 وچەندين توانايان وهێز هۆيەوە بەم ودەكرد خۆش زيتر ترسەيان ئەم ئاگرى پەىلێك كرپنەكان
 ودەرامەد مايەى دەبووە خەڵک نەزانينى ودواكەوتن وترس چونكە دەبوو بەرانبەر چەندين
 کۆمەڵگادا. لەنێو جياواز چينێكى بونەبو خۆيان كە كرپنانە ئەم ىتدەسەاڵتێ

 هەموو لەتەک وبوون بو وەرس خەڵکى ئيدى بوو. جۆرە بەو ەسەردەم ئەو كۆمەاڵيەتى بارى 
 كە هەيە خاس بير رابەرێكى بە پێويستيان كە دەكرد بەوە هەستيان بەاڵم دواكەوتنياندا وترس

 .بوو. كەسە ئەو زەردەشت بدات... پيشان راستيان ىگەرێ بتوانێت

 


