
نگۆك رهه فه  
  

  ی ر، وه ته ئاپۆره            آۆسپ، په
  ر، ئاهیر ئاتر              ئاگر، ئایر، ئازه
 هدینان بۆ ڕاز و نیاز و ی آه به و شونه شگه، ئه مخانه، ئاته ورامی ئاهیرگه، هورموزگا، جه ئاترگا            به زمانی هه

  وت نیسا و مزگه ك آه ه، وهو بنه نگی ئایینی تدا آۆ ده  و ئاههگرتنی آۆڕ
ی ئاگر، تیشكی ئاگر  ی پرشه خش، به واته ره خشان، ئازه ئاترڕه= خشان  ڕه+ ئاتر : خش         به ئاڤستایی ئاتره

  )خشن ناوی آچانه له زبانی آوردی خشنده، ڕه خشان، ڕه ڕه(
  وی، زد، خاك، نیشتمان ئاخ              زه

  ی په قنه، پیسی، چهئاخاڵ            پاشماوه، ڕ
  وه شته وه آه لی بوه زانت به ب ئه وره ده سك آه خۆی به گه ئاخایۆك          آه

  دیھنان، چكردن، خولقاندن راندن         دروستكردن، به ئافه
  دیھاتوو ریده          دروستكراو، به ئافه
  ر دیھنه گار       خودای به ریده ئافه
  هنان، داهنان، خولقاندن دی   ئافراندن، بهرینش        ئافه
  ستی ی گشتی، هه رینشت        بوون به واته ئافه

  ئارمان            ئارمانج، ئامانج
ستیدا  له هه. ستییه موو هه ری هه ند ڕاآشه سفه آان، ئه سپنته مشه ئهآكه له  ند، یه سفه ند، ئه سپه ئیتی         ئه ئارمه

یان  وه وه آار و آاردانه آانیه موو دیارده ستیدا به هه آه له هه» ر آشه«و » ر دوورآه«ن،  ده رمان ده  فهر دوو ڕاآشه
ی  بته مایه مه ده یه و ئه وه هه ره ر و دوورآه وه و آشه م آار و آاردانه آی بووندا، ئه یه ن و نموونه ر دیمه له هه. بینرت ده

وه له مرۆڤدا به  نگدانه نگ و ڕه وه و ڕه وه و آار آاردانه آشان و دوورخسته. یه و دیارده هڕیانی ئ یین و گه باآردن و گه
نگاندنی ڕاست، خۆپارزی و پاآی و خاسی  سه خشش، رامانی دروست، هه خۆبوردن، داد، به ڤین، له شنی ئه چه
ی  آان، له بك شوندا به واته آان و گیانه یفخۆشیی ده ی خۆشی و شادومانی و آه بته مایه مانه ده بینرت، آه ئه ده
  .و جونمریش هاتووه) موراد(

النه آه به  و گه وه پیرۆز بووه، ئه نه وانه آه ئاگر به الیه ته ل و نه و گه آه له ئایر هاتووه، ئه چاوآی وشهئاری           
  .هدینییه ریان به ئایینی به باوه

  )ماح ته(چاو، ئاز،   ڕهبرسی، رچاو زگ یا بهئاژ             
رینش،  ری، سامانی جیھان، یاسای ئافه ی ڕاستی، ماف، دروستی، دادگه آی ئاڤستاییه آه به واته یه واژه ئاشا          

 سپنت مشه ئهآیی له ناوی  ره شكی سه واو، به زراوی ته قامگیری، سازیی و دامه ڕكوپكی، سازگاری، سه
آانیاندا به  رگان له ناو نووسراوه وه ی ئاشا به ب هدینی واژه رانی دینی به یه آه لكۆینه وه ووهم ڕ هشتایه، له وه»ئاشا«

میشه دته  ری ئاڤستا هه رتاسه شته آه له سه رده یی و گرینگی دینی زه آانی بناغه آه آك له آۆه آار دنن، ئاشا یه
  .مانا ڕاستییه دت آه هه ری به ڕاستی یا ئاشا آۆتایی پموو ڕگاآانی ڕزگا توانرت ببژین آه هه گوتن و ده



و و گران  نجاركی پته شت، جیھانی بووندا ڕكوپكی و هه هه به هشتا یان ئۆردی  ئاشاوهسپنت مشه ئه    هشتا ئاشاوه
وانی مرۆڤدا، ڕاستی و  هنجار له ڕ هه. شت نییه هه به نجار و ئۆردی رمانی هه ی فه ڤه ره ره و هیچ شتك له ده رمانده فه

می و  ی خۆشی و خوڕه وانی مرۆڤ، مایه ڕاستی له ڕه. زنی ڕاستی و داد و مرۆڤ، درۆیه ره مه دوژمنی هه. پاآییه
ی ڕاستی و دروستی و  شت، فریشته هه به ستت، ئۆردی ده یه، له ڕاستی هه ك آه له جیھاندا هه یه ر چاآه شادمانییه و هه

  .پاآی
  )ت زره حه(مرۆڤی پاك و به ویژدان، جوانمر، پیرۆز، هاف،  و        ئاشو

هۆرا  وه، آه له پشگای پیرۆزی ئه م بۆرزیسه آه یه: یه  جۆر ئاگری جیاواز هه5هدینی  له ڕوانگای دینی به    ئاگر       
م ئاوروازیشته، آه له ناو  ھهس. یه رانی دی هه به شی مرۆڤ و گیانله ڕیانه، آه له ناو له هوفه م وه دووهه. یه زدا هه مه

ه لآار دت و  ی مرۆڤ به آارهنانی ژیانی ڕۆژانه نیشته، آه بۆ به م سپه پنجه. وردایه م وازیشته، له ناو هه چواره. گیادایه
  .آرت ر تاریكی و ناپاآی و نادانی پناسه ده مبه  هه ی ڕووناآی و پاآی و زانایی له مان آاتییشدا به نیشانه هه
  ن، ال ی            الیهئال

  تی ئالیكاری        ئاریكاری، هاریكاری، یارمه
  ئامۆژگار        ئامۆژیار، ئامۆزگار، مامۆستا، فرآار

  ر وهه ون، سرشت، جه ئامیان          هه
میشه  ی ئافراندن هههز.  ئامۆرداد بوونی جاویدانییهسپنت مشه ئهندرژی،  مه ندروستی و ته ی ته فریشتهرتات        ئامه

مرۆڤ جیھانكی پچوووآه له جیھانی . یی و جاویدانییه میشه م آاروباره هه له آاری ئافراندن و زایین و مردندایه و ئه
ر تیشكی  گه جا ئه. آان سپنته مشه ئهآانی جیھانی و  رمانی یاساآان و زاگونه ری و فه زن و له ژر آاریگه مه
گرت و  و داده می ژیانی ئه ختیاری و خوڕه وه شادی و به وت، ئه و بكه گانی ئه وان و زینده ر ڕه  به سهآان سپنته مشه ئه
. زدا هۆرا مه نجاری بوون و ئه خشان، هندسه، هه زی گشتی، تیشكی دره ستی، ئاوه نی هه ك بۆ دیمه یه بته ئاونه ده
وه  وانن آه له رامانی پاآه ی ڕه وه آانی پافتن و ڕازانه نگاوه  ههوان و ژیانی مرۆڤدا، پانی ڕه  له گۆڕهآان سپنته مشه ئه
ندن و پشكووتن به  سه شه ڤین، پاآی، گه آانی ڕاستی، داد، خۆپارزی، لبووردیی، ئه نگاوه گرست و دوای پوانی هه ده

  .گات ی جاویدانی ده ئامورداد به واته
  نگ جهپانی  نگ، گۆڕه یدانی جه ردگا         مه ئاوه
  نگی وتنی خوانی زین و زه رآه نگ         ڕآف و ئاسنی سه ئاوزه
  پسته نیا          ڕه ئاوه
آی ورد و زانستی  یه وه شت لكۆینه رده ربوونی زه ر آۆچبه له سه، »وشدرینه ئه«ر، به ئاڤستایی   ئاویهر         ئاویده

یه،   بیروڕا ههدووم به گشتی  به. یه ت و دیاریكراوی خۆی هه ی تایبهآراوه، بگومان هۆ نانه تا به ئستا نه و ب الیه
ری  وروبه كی ده شت خه رده گرن آه زه وه داده ر ئه ت فارس پ له سه  به تایبهیانیرانی ب ی نووسه میان زۆربه آه یه
"ك آه آۆچبه له ڕۆژهه'' ورمتی آورستان بوون و آات به فغانستان چووه، هه  له ئه"لخ به"و شاری  ره ر بووه به  ت

" خۆراسان"شت له ڕۆژئاوای ئران  رده نووسن زه نن و ده وه زیاتر داده رچاوه پ له گه و ب سه ر به ب به بك نووسه
 م م بیری دووهه به. دایه" ریف زارشه مه"ی له شاری  آه لخ آۆچی آردووه و گۆره وه بۆ شاری به وشه دایك بووه و له له

. آات شت دیاری ده رده ری زه گرت و گومانشكنه، شون و جگای آۆچبه رچاوه ده بیات و ئاڤستای نوێ سه ده آه له ئه



ناسراوی  چیاآانی نه"آانی  رتووآه ری هژای آرمانشانی له په نووسه" تشاهی وه عمادالدین ده"وانشاد  بۆ نموونه ڕه
، شون و جگای "آان شته یه"شتی  رده بیاتی زه ده گرتنی ئه رچاوه به سه" اڤستام و زۆراو به زمانی ئ رۆسته"و " ئاڤستا
آه به " وشدرینه ئه"ر زۆزانی  باته به نا ده شت په رده مجار زه آه یه. آات ستنیشان ده شنه ده م چه شت به رده ری زه آۆچبه

. وه ته تی آوردستاندا ماوه له ڕۆژهه" سنه"یمی شاری ر له هه" ر ر، ئاویه ئاویده"شنی  یه به چه م وشه درژایی مژوو ئه
م  ئستا ئه" جیر جر، هه ژیر، هه هه"بته چیای  آه له دوایدا ده" هۆگر"ڕوات بۆ چیای  وه ده وشه شت له رده پاشان زه

شت  رده آانی گاتا بۆ زه وودهمی سر شی دووهه دا به م شونه له. ناوبانگه به" ر وه دینه"تی آوردستاندا به  یه له ڕۆژهه ناوچه
ك دروستی آردبوو، ئایینی  ر چیایه بریا و له سه ناو ده" نگ شا هگ"ی به ناوی  آه ی گوشتاسپ آه آۆشكه آه. داهۆنرا

و  یه آه له''حنه سه"م شونه ئستا له باژری  ئه. شت و یارانی رده ترین پاپشتی زه وره ژراند، بوو به گه وی په ئه
به ناوی ئاترنۆش،  (آی ها ئاگرگایه روه شت هه رده زه. به ناوبانگ بوو" ه شاهیندژ، شاییندژ، ساییندژمه ب رده سه

له " پارسینه"زاران ساڵ به ناوی  م شونه له دوای هه ئه. دایمزراند" ریا باآته" له )رنۆش ئاگرنۆش، ئاهیرنۆش، ئازه
ش  م گونده و ئه" ر باخته"ریا گۆڕیا به  پاشان باآته. وه ته ا ماوهتی آوردستاند ی آرمانشا له ڕۆژهه"ر وه دینه"ریمی  هه

ی  نامه فته  هههورامانی ل هه.  ئه.وان م ر و زمانه نووسه". 36 و 35. م و زۆراو به زمانی ئاڤستا، ل رۆسته. "ئستا ماوه
م  تدا ئه واه به ڕه: "رنجه  جگای سهر نووسیوه آه ر ئاویه سه  باسكی له12ی  ڕه  الپه3 سای 52ی  له ژماره" ر ئاویه"

وه لك  ی خواره م جۆره ب به ها ب، ده ریش وه گه ئه! خات، آه فره آۆن بت رده ها خۆی ده وه" ر ئاویه"یه  وشه ناساآاره
ی  وه نیش ئهوا آی پك هاتووه و ئه ره شی سه دا له دوو به وه ر دوو دۆخی لكدانه له هه" ر ئاویده"ی  وه واته، وشه بدرته
رپاآی ناوه  ویان داوه آه سه آان و جوگرافیاناسانیان هه نگه پارسیه رهه یه آه فه وه وه بوترێ ئه م ڕووه ب له آه ده
وه ناگیرێ و جۆره تاوانكی مژوویی  ستی بۆ سنگه ش جۆره آاركه آه ده مه ربگن و ئه آان بۆ زمانی پارسی وه آوردیه

ر  ده ین آه ئاویه آه وه له یاد نه ب ئه یه ده وه م لكدانه پاش ئه! وه رگیز له بیر ناچته شه آه ههو جوگرافیایی و ئینسانی
ند  ی چه بۆ ماوه" لوڕستان"و  ره وه به ه"شیز"شت له آاتی هاتووچۆآردنی له  رده و جگایه پیرۆزانه بووه آه زه آك له یه

دا  وه ڕانه وه و گه ر آه له هاتن و چوونه ته به ی گرتووه آه می ڕگابینه  دووهشی وجا به وه و ئه ته ردا ماوه ڕۆژك له ئاویده
ستكردی  ر سنووری ده ورامان له سه خه ئستا له هه ڕی من گوندی به به باوه". ڕبوه دا تپه"سیروان"راغی  ی به قه ڕگاآه

ی  زن بووه و آۆشكی به ناوبانگی آه ركی مهمی خۆی باژ رده م شونه سه ئه. وتووه و ماوه كه هه" ئران و ئراق"
ربه  رجه آه له دوای داگیرآاری عه و مه ند مای ل ماوه، به ی گوندكی چه نده ئستا له شوه رچه گوشتاسپی لبووه، هه

ی  م گونده عس ئه ڕژمی به عوسمانی و می رده آان و پاشان سه ه و تاتارغۆل زیی مه آان و هرشی ب به موسومانه
 »شین و دزی ه، ڕه رمه گه رآ، هانه ڕ، ده ی مه ڕه ده«آانی  م گونده له نوانی گونده ئه. ماوه شتكی وای ل به ج نه

  .وتووه كه  هه»ریوان بچه و مه ه هه« آانی  و شاره
لخه  ورامان له به ه ههشت ل رده ستی زه نۆش به ده شگای ئاهیرنۆش، ئاترنۆش، ئاگرنۆش یان ئازه ئاهیرنۆش          ئاته

م شونه له دوای   ئهزراوه، امهد" ریا باآته"له م ئاگرگایه  ڕی وایه آه ئه تشاهی باوه وه ت مامۆستا ده به دروست آریا، هه
ریا  پاشان باآته. وه ته تی آوردستاندا ماوه ی آرمانشا له ڕۆژهه"ر وه دینه"ریمی  له هه" پارسینه"زاران ساڵ به ناوی  هه

  ".36 و 35. م و زۆراو به زمانی ئاڤستا، ل رۆسته. "ش ئستا ماوه م گونده و ئه" ر باخته"گۆڕیا به 
+ رج  ی  ئاڤستایی ئه فراسیاو بوو، له دوو واژه هاش برازای ئه روه آان بوو و هه رچاسپ           ناوی پاتشای تۆراوه ئه
ختی  رسه ک درۆ و دوژمنی سه ته شتی ناوی له رده بیاتی زه ده م له ئه ها، به سپی پبه ی ئه سپ، دروست بووه به واته ئه



به دیلی » رید هئافه هۆما و وه«ر شاگوشتاسپ گوایه دوو آچی پاتشای به ناو  آرت، له هرشی بۆ سه شت یاد ده رده زه
رچاسپی آوشت و دینی  رد و ئهها آ آانی ڕه رچاسپ و خۆشكه ر ئه هرشی برده سه» ندیار سپه ئه«یان  پاشان براآه. گرت
  84ی  ره الپه. ری جیھانگیری ئۆشیده. سنا زدایه ی مه دانشنامه. شه پ دا هدینی گه به
  ڕز، ڕزدار ند، هژا، به رجمه   ئه   ند       رژمه ئه
م پشتی   ناوی نۆههز و گه ی سپی ڕه ی سپی گیراوه به واته شته، له واژه رده ی زه ماه مان       نازناوی بنه سپنت ئه
  .شته رده زه

  ئۆل               دین، ئایین، آیش
  .آار دت تی ژن به آار دت و تۆ بۆ پیاو به سایه آردنی آه آردن و سووك ڕزی آه بۆ ب یه تك              وشه ئه
دوو له ئستا له وتی آوردان . رژم ستره وناس، ئه وگ، خه ناس، خه ستره ناس، پیری ئه ستره رناس         ئه خته ئه

  .مه بوو رده و سه آانی ئه رتۆپی زانسته ناسی سه ستره هابوو آه زانستی ئه تی وه نی شارستانیه له پشدا خاوه
  وش نه وانی          سووری ئاماڵ به رخه ئه
  28ی  ره الپه. گیوی موآریان. ستانآورد. ونه شاركی آوردانه له آوستاندا شی، آه غان           دیاری، پشكه رمه ئه
ی داستانه،  له زمانی سانسكریتیدا ستووره به واته. وروپییه آی هیند و ئه یه ستووره واژه ی ئه ستووره           واژه ئه
ڕیان و  ی گه ك هیستوری به واته آانی بوودایی فره جار به آار هاتووه، له زمانی یۆنانی وه ت له داستانه به هه
ندی  ی چیرۆك و داستان و په نگلیسیشدا به دوو جۆری ستوری به واته وی و ئه رانسه له زمانی فه. وه و ئاگاییه ینهلكۆ

ی خۆی به آار  شنی ساده له زمانی آوردی به چه. به آار هنراوه.. تی دیرۆآی دیرۆآی و مانای مژوو، گوزارش و بابه
  .فسانه و شتی ب بناخه مانا آراوه ی پوپووج و ئه ی گوته بی به واته ره ی عهعریبكراوی زبان ی ته م له واته هاتووه، به

  وه داخه شیمان، به پسۆس، په فسۆس           ئه ئه
  ر، تاج و آویی پاتشاهی پسه ر            ئه فسه ئه
می  رده ز هاتووه، له سه داری ناحهد و آر و به مانای بیری خراپ و به» نگه مه گه ئه«ن           له ئاڤستادا به  آۆمه ئه

ستی  شت ده رده ی زه قینه زانی و الدان له ڕبازی ڕاسته پ و تۆزی نه آان، آاتك آه ورده ورده ته ئیمپراتۆری ساسانیه
  .ی ناوی دوكی گرته خۆی ن واته آۆمه پ آرد، ئه

یش به »سپنت«. رگیی مه نی و زیندوویی و بیی و جاویدا میشه ههی  به واته» مشه ئه«ی  واژهسپنت       مشه ئه
نر  یه رانی سوودگه  پترآهن،آا سپنته مشه  ئهبته سپنت ده مشه  آۆی ئه.خش رمانبه ر و ده مانای پاك و پیرۆز و پترآه

ن،  همه  بهن، همه وه(ن  هومه وه: سپنت مشه ئهش  آه بریتین له شه. تایی تاهه خشانی هه رمانبه و پاآانی پیرۆز و ده
ئورتات  ، هه)ند سفه ند، ئه سپه ئه(ئیتی  ئارمه نت ، سپه)ر هریوه شه(ئیریه  ، خشتره)شت هه به ئۆردی(، ئاشاوهشتا )ن بمه

. ژمردرت هدینان پیرۆز ده  الی به7ی  بۆیه ژماره. 7بنه  زداوه ده هۆرا مه آه به ئه) ئامۆرداد(رتات  و ئامه) خۆرداد(
شنكی ب ونه دیار و  النی جیھان به چه آانی گه ریته آان و داب و نه ی دینه ر زۆربه  له سه7ی  ی ژمارهوی پیرۆز آاردانه

. آانیان شك له ژماره پیرۆزه  بوو به7ی  له و ئیسالم هاتن، ژماره ك جوو و فه آانی وه بینین دینه پاشان آه ده. رچاوه به
: شت رده ناوبانگی زه ر س دروژمی به ی س له به ژماره. ژمردرت ههدینی پیرۆز د  له دینی به7 و 3ی  خۆی ژماره

زدا پیرۆزی  هۆرا مه آان و ئه سپنه مشه ش ئه ی شه فتیش به بۆنه ی هه رامانی پاك، گوفتاری پاك و آرداری پاك، ژماره



نی جیھان   له ژیانی آوردان و آۆمه7 ی ی ژماره وه نگدانه ی جۆراجۆر ڕه ی ئیمۆ به شوه مه رده م سه له. یه تیان هه تایبه
  :بینرت، بۆ نموونه ت له ناو سرووشت و زانست و موسیقا ده نانه و ته

آان  موو مۆمدانه آان هه آه ی جووله نیسه خۆن ـ له آه  جار سووڕ ده7» آعبه«وری  موسومانان له آاتی سوڕان به ده
یه به  ك هه یه وه گرسن ـ خوارنه  مۆم داده7آان  ی خانووه نجره ر په ری سای زایینی له به یه ـ له سه ی هه فت پایه هه

نی  مه وه ته وه، ئه س بیخواته ر آه آرت و هه ك ده ڵ به یه  ئاو تكه7یه آه گوایه  و واته ر ئه له سه» ئاپ سڤن«ناوی 
 آونی 7بان آه ئامركی آوردییه،  هیه ـ با  دانه7ـ نۆتی موسیقا ) بته ئاپ ئاو به ئاڤستایی ده(بت  جاویدانی ده

بووندا  دایك توانت بژیت ل دوای له ك منالی نۆ مانگه ده  مانگه وه7یه ـ منای  ر هه وی ی آشوه ر گۆی زه یه ـ له سه هه
ـ بت  رت، ئینجا له دایك ده په  قۆناخ ت ده7لماندوویھھتی آه مناڵ له ناو سكی دایكی به ناو  ـ زانستی پزشكی سه
ك پیتی ك  یه وه ستره له ئاسمان هه  ئه7نگه ـ   ڕه7زینه  لكه زرینه یان په آه قه ـ آۆه به  ته7وی  گوایه ئاسمان و زه

 ڕۆژ ناوی 7وایدا مناڵ دوای   ڕۆژه ـ له ناو آورده7فته  وبرا ناسراون ـ هه براله یا حه وت به ئالفابتی ئارامی، آه به هه
آرت  فت جۆر شت دروست ده آانی آوردی له هه گرت ـ هندك له چشته ی بۆ ده فته ڕۆژ، هه 7نن ـ مردو دوای  ده
فت  ن وا باو بوو آه هه ماوه ن ـ زه ده  گری ل ده7نی رۆحانی و پیربووندا  مه م ـ پشتون له ته له نگه، شه ڕه وت ك هه وه
 7ورۆز  وشار ـ خوانی نه یه به ناوی هه تی آوردستان هه ڕۆژههرین له  رمكی پان و به گیریا ـ هه فت ڕۆژ ده و و هه شه

ی  آه  گرێ ل پشتونه7یمان  ی په وه، مامه یا خاۆی زاوا دت و به نیشانه یه ـ بووك له آاتی گوازتنه شتی تدا هه
  ... هۆز بوون7ی آوردن،  وه ته آان آه پشنیانی نه دات ـ میدییه ده
  )مادی(یی،  یی، واته سه ره ر، آه ینبهن           ش نبووژه ئه
  ه، یانه ن، آۆڕ، دانیشتن، نشست، آۆمه نجومه ن، هه مه نجه ن           هه نجومه ئه
ر داوای  شت بوون آه له سه رده ك له یارانی زانا و ژیری زه نی پیری مۆغان آۆمه نجومه نی مۆغان     ئه نجومه ئه
سانك  نی پیری مۆغان آه نجومه ئه. هدینی پدانی دینی به ره دری و په وست آرد، بۆ چاوهنیان در نجومه م ئه شت ئه رده زه

پدان و  شه شت بنیاد نریا بۆ گه رده رشتی زه رپه بوو و له ژر سه شت هه رده آانی زه واویان به ڕاهنانه ڕی ته بوون آه باوه
نه آه له  نجومه ندامانی به ناوبانگی ئه ئه. و ڕگای ناڕاست ره دین بهرگری بكات له الدانی  ها به روه وه و هه آردنه دان ئاوه

  .وشتر، گۆشتاسپ شه سپ، فره ئه دیامانگ، جام مه: ن مانه ناو ئاڤستا ناویان هاتووه ئه
  .ره وشدرینه          ناوی ئاڤستایی چیای ئاویه ئه
  رج                نرخ، ڕز ئه
  ره ژووروی شتك ر، الی هه  سهوج                نووك، ئه
ی  ڕه رتووآی مژووی آورد و آوردستان الپه ردۆخ له په وانشاد بابا مه هورا، ئاهورا، ئاهۆرا، ڕه هۆرا               ئه ئه

به مانای » ور«و » هات«له زبانی آوردی آۆندا به مانای » ئا«آه،  ك ئاهیر مانای یه ته ئاهورا له: رمت فه  ده60
  :رمت فه وی،یش ده وله مه... ب یدا ئه وه په و ڕووناآییه آه له ئاوره  ئهئاوره

  ئازیزم، ئاهیر دووری بای تۆ
  ی آۆ رد په ماڵ به رد وه بوول، شه م آه سته جه

  م ی جوسته آه ی تاو آووره ی پرشه ورشه
  وی وله ، دیوانی مه25ی  ره الپه... م  ی شكسته ی پشه ی لووله راره شه



  )الله نووره(ڕیان وایه آه  وسومانانیش باوهخۆی م
م له  وه، به داته نگ ده  چیرۆآی مووسا ڕه وا له م و حه یه آه پاشان به ئاده سه و آه ست ئه به   لره مه     زن   مه باپیره
م چیرۆآه پاشان  ئه. تش هه رآردنی مرۆڤ له به بته هۆی ده ژمردرت و ده ك ژن تاوانبار ده وا وه ی مووسا حه آه چیرۆآه
درت و  وه فریو ده یتانه ن شه وا له الیه آه بوا وایه آه حه له دینی جووله. وه بینرته له و ئیسالمیش ده آانی فه له دینه

  .هشت رآردنیان له به بت به هۆی ده مه ده خوات و ئه سوك آه نابووایه بیخوات، ده
      توانا، وزه، هز  بست       

               پاآیزه، پاك و خاونبژون 
  ر یكه ی په ستكرد به شوه بوت               بت، خودای ده

  :رمت فه وی ده وله رخۆ، همن، مه سه ورامییه، له آی آۆنی هه یه بار، وشه بوردبار            بورده
  !ی وت ـ وه زامداریی وم تۆ تیره آه

  یی وم»بار بورده«تۆ ب باآیی وت ـ 
  م بۆ رد دڵ ته خت پای آاو هه و وه ئه
  13ی  ره الپه. وی وله دیوانی مه.... م بۆ  ی دووریی ئازیزان جه ساسه ئه
  ر               ڕووداو بویه

  )وجود واجب(ك،  ره بوونی پویست       بوونی گه
  )ق وجودی مۆته(ق  به ها، بوونی ڕه بوونی گشتی         بوونی ڕووت، بوونی ڕه

  )تجسم(یاڵ، پندار،  آردن       خه سته جه به
  ئاآار گونجاو، ب دخوو             نه به
  وش رزی حه سته، قاب، دیواری به ش، جه ن              له ده به
و شین، له  ره مك به ك تووآی ژیژشكه، آه نگی وه آی بۆن خۆشه، ڕه ك چنووره گیایه نگ وه رزه نگ           به رزه به
ی چیاآان  ر لووتكه هاردا له سه ورامان له دوا مانگی به وه، له هه منته ك ده یه ر شونك داینی بۆنی بۆ ماوه هه
... ی ماڵ بۆنی خۆشی ل بت وه واسن بۆ ئه ی ده نن، یا خود له ناو مادا هه وه و له ناو سیپاڵ و شاڵ دایده یننه ئه
شت ئاو دراوه و  رده زن ئاشوو زه ری مه مبه قی پغه م گیایه، به هاره بۆنی خۆشی ئهڕیان وایه آه  ورامان باوه كی هه خه

. ی چاآی ل به ج هشتووه نیا بۆنی خۆش و ونه ی تدا سووتاندووه و ته موو خراپه ڕوواوه و خوای ئاگر و ئاو هه
  78ی  ره الپه. وف مورادی  ره مه حه. سووره رتووآی بووآه په
  م رام، وه     وهرسڤ         به
  )دفاع حقوقی(رگری یاسای،  وا       به رگری ڕه به
نگین و  ن، سه ی خاوه یش به واته»ند مه«ری میوه و  ی به به واته» ر به«ند،  رومه ت، وه روومه ند         به روومه به

مین پاتشای میدیاآان ئاستیاگ  دواههمان آات ناوی ماندانا آیژی  ندێ له هه مه(ندێ  ندۆك، مه رخۆ، گیای مه سه پشوو له
وه  آه ر یه م دو وشه به سه ئه) ن م دایكه ی ئه ره آان به نشه خامه آان و گوایه هه بوو آه بوو به بووآی ماه پارسووه

  ران دار، آامه دار، میوه ند، باره مه هره ند، به سوودمه: بت ده
  وپیری        پشوازی ره به



" ئران و ئراق"ستكردی  ر سنووری ده ورامان له سه  هه آوردستان لهخه ئستا له دی به  گون خه          به
بووه،  ی گوشتاسپی ل زن بووه و آۆشكی به ناوبانگی آه می خۆی باژركی مه رده م شونه سه ئه. وتووه و ماوه كه هه
آان و  ربه موسومانه ه آه له دوای داگیرآاری عهرج و مه ند مای ل ماوه، به ی گوندكی چه نده ئستا له شوه رچه هه

ی شتكی وای  م گونده عس ئه می ڕژمی به رده سهله  و پاشان آان آان و عوسمانیه  و تاتارهآان غۆله زیی مه هرشی ب به
آانی  دزی و شارهشین و  ه، ڕه رمه گه رآ، هانه ڕ، ده ی مه ڕه ده"آانی  م گونده له نوانی گونده ئه. ماوه ل به ج نه

  .وتووه كه هه" ریوان بچه و مه ه هه 
. بووه» هـ وه«آردن و له زمانی ئاڤستایی  ن سه ی په هـ له زمانی آوردیدا وشه ی چاآی، به هـی            به واته به

هـ  شنی وه ر به چه آات، ئستاش له بك شونی آوردستان هه ست پده هـ یا به ده یه آه به وه ی آوردیمان هه زۆر وشه
فره وشه له چاوآی . هار هار بووه به به رف، واران بووه بووه به باران، وه فر یان به فر بووه به به وه: ك به آار دت، وه

  ...هرۆز هزاد، به ن، به همه هدینان، به هدین، به شت، به هه هر، به ها، به هـ، به هبه به: ك هـ چ بووه وه به
  ش    بههر             به
  )فا وه(گ  مه ت            ئه ینه به

  )ریه زه تیۆری، نه(بیردۆزی           بیروڕای زانستی، 
  ڕه ب               پمه

یمانی گراهمای  شت و هاوپه رده ختی زه رسه آك له دوژمنانی سه نداڤ، ناوی یه بندۆ              به ئاڤستایی به
  .چی بووه ئاژاوه
ران آه بب            سنوور، ب ندازه ئه آۆتایی، ب  
  ی ساوای ورچ چكه ه             به بوه

  فه لسه بیرناسی           فه
ندیی مینوویی  ست له پاداشتی چاك، همنی رامان و ویژدانكی ڕووناك و دكی بینا و توانامه به چاآه      مه پاداشتی
ییه میشه خۆشنووتیی ههس و  وه وا و هه نیازبوون له هه و ب.  

  تی ستی، دوژمنی، دژایه رهه رخۆدان، به پادیاری            به
  دایی آردن، سواكردن آردن       گه پارسكی

  پاقژ               پاآژ، پاآیزه، پاك، خاون
  پایان              آۆتایی

  ن، گفت یمان، به پرس              په
  نامه انیم نامه           په پرس
  رتوور، ئۆن، هۆن ه، فه نیدن، زایه   خه   ژواك        په

. ستن به ك مه ن و بۆ یه ك واته موویان یه ن، هه یوه ند، قه ربه مه پشتون           شاڵ، پژبن، پشتن، پشتان، آه
ترین  ه ور شتی گه رده له دینی زه. ههدینی پویست ستنی بۆ مرۆڤی به رگی آوردییه آه به آانی به شه آك له به پشتون یه
 15نی  مه یشتبته ته نی گه مه ر الوك آه ته هه. نده ربه مه پك یا آه ستن و پۆشینی شاڵ و شه ر مرۆڤك به ڕووداو بۆ هه
ی گا ندامانی آۆمه آك له ئه بژرت و ببت به یه هدینی بۆ خۆی هه واودا، دینی به توانت له ئازادی ته سای، ده



دایكبوونكی ئۆلی و مینوویی بۆ  دایكبوونكی نویه، له وه له شته رده ی دینی زه م آاره له ڕوانگه ئارمانجی ئه. هدینی به
نووسی خۆی ئازاد بت  خۆ له چاره ربه توانت سه وسه خۆی ناسیوه و ده و آه وال ئه مه یه آه له و واته هدینی، به نجی به گه

ستنی  ویه آه به به آه ئه مزی پشتونه ی ڕه یكی دیكه یه واته. ریش بژاردنی هاوسه ت له هه نهنا و خۆی بریار بدات، ته
وه بریار  ره شی سه مزی به آی ڕه یه به شوه. آات ش ده وه دابه ره وه و سه شی خواره شی مرۆڤ به دوو به آه له پشتونه

ستی  وه له آاتی به هدینی، ئه ر دینی به وت بته سه یه ودین آه ده له آاتی بریاردانی نه. شی موو له دات بۆ هه ده
رامانی پاك و گوفتاری پاك : شت رده یمان به س دروشمی زه ی په به نیشانه. دات آه ده پشتون، س گرێ له پشتونه

و آات  ، ئهرزانه یشته ئاستی مرۆڤكی فه ی پاآی و زانستی گه نی پیری آه پله مه ت له ته به آه هه. و آرداری پاك
ژنی  ودین له آاتی جه ش بت، شای نه نگی ڕه پشتون نابت ڕه.  گرێ ل بدات، یان گرچنی بكات7توانت  ده
ی آوردستان داب و  وه هشتا له زۆر ناوچه به خۆشیه. نگی سپی یان ڕۆشن بت بت ڕه هدینی، ده بژاردنی دینی به هه
و هیوایه آه الوانی  به. م دابه له بیر آراوه ی ئه قینه ستی ڕاسته به رۆك و مه م ناوه ر باوه، به چنین هه ریتی جوانی گرێ نه

ستنی پشتون  مژووی به. وه نه وه زیندوو بكه رۆآی ڕاستی خۆیه م ئایینه به ناوه ریتی جوان و ڕندی ئه آورد داب و نه
ک  شت وه رده م زه مشید، به می جه رده شت، سه رده بوونی ئایینی زه می زۆر آۆنتر له هه رده وه بۆ سه گته گوایه ده
آانیش باو  آه آانیش بینرا و له دواییدا له ناو جووله م دابه پاشان له ناو هیندوه ئه. ی پدا ره مزی ئایینی په دابكی ڕه

آانیش بوو  رسته پهآان، خاچ له پاشان له دینی فه. ن آه آان چی ده شتییه رده ك زه و وه» سیسیت«ن  بوو آه پی ده
  .ناوبانگه به» زنار«به باو، آه به 

  پشت             چكن، پیس
سپ  ئه ری جام شته و هاوسه رده می زه ر، ناوی آچی پچووك و سھه پورئورچیسته: چیستا        به ئاڤستایی پووره
  .هاتووهآانی گاتا  سپ له نو سرووده ئه ك جام ته ی له آه نده ماوه تی زه بابه. بوو

  .سپ نكی پ ئه ی خاوه سپ، به ئاڤستایی به واته شته آوڕی پترئه رده سپ ناوی باوآی زه ئه سپ        پووره ئه پورش
  نگری، ئاسنكوت، پتك آوشی ئاسه پۆتك              چه

  وه زبوونه ، پاشگه)توبه(ی  آی ئاڤستاییه به واته یه تیته واژه ئی ت             په ته په
  .آات وماو ده قه خۆش و ل دری مناڵ و نه سك آه پارزداری یا چاوه ر، آه ستار          پارزه ره هپ
  آردن)قبول(بوون،  ژراندن           قایل په
  مووشان، جالجاوآه، ماماه، داپیرۆشكه آۆه      آاآه سه سپه په
  رزش ئه نرخ، سووك، ب م، ب ست             نزم، آه په
  فا گ، وه مه ، ئه)ت، تاریف سفه(سن              هپ
  رتووك ر، په فته ڕاو              ده په
  ه وت، زایه شكه وه له ناو چیا و ئه نگدانه ژواك            ده په
  آردن یڤین             وتووژ، گفتوگۆ، قسه په
  ڤیك نده، چه ڕه ر            بانده، په وه له په
  ر به ر، نامه ته        تهیك        په
  ر وه ره آار، تۆژینه ر، مینه وه ره ر، لكۆه وه ره یجۆر             شونگ، تۆژه په



  )ر شه(بات،  نگ، خه یكار             جه په
  یاڵ پندار               خه

رزترین ئاستی ئایینیی له ناو  ینی و بههد ری دینی به ، ڕابه)ت، مرشد ریقه شخی ته(وا، ڕنما،  پیر                پشه
  )ن، پشواز مه ته شتی، به رده گۆڕی پیاوچاآانی زه(شت بۆ پیاوان  رده دینی زه
رزترین ئاستی ئایینیی له ناو دینی  هدینی و به ری دینی به ، ڕابه)شخ، مرشد(وا، ڕنما،  ك             پشه پیره
  )دایك، ماماندایكی باوك، دایكی (شت بۆ ژنان  رده زه

موو  بت له هه مان، سوشیانسی وتانن آه ده وبده، پیری مۆغان، سرووشی زه غ، ناوی مه پیری مۆغان        موغ، مه
هدینی و  رپرسیارانی ئایینی به پیران و دانا و به. نن یه نجام بگه رپرسیاری ئایینی خۆیان به ئه بن و به مكدا هه رده سه
زای زانستی  تی ئایینی، شاره زا بوون و بجگه له بابه شت شاره رده آانی زه فه و ئامۆژگارییه هلس سانكن آه به فه آه
له دیرۆآی آوردان، .. شناسی، پزشكی ناسی، آه ستره تیك، آیمیا، ئه مه ته آشت و آاڵ، مه: ك  میش بوون، وه رده سه
ر  تی آوردستان له سه له ڕۆژهه. ت آردبایه واو نه  تهر له الی مۆغان خوندنی گه یشت مه گه ده سك به پاتشایی نه آه
. آان بووه  هۆزی میدیاآان، هۆزی مۆغه7آك له  یه. وه ته یه نووسراوه م وشه ندین جار ئه آانی بستون، چه ردنووسه به
م  زایی له بوو آه مرۆڤك شارهیر  وه سه یان به الیه مه آان ئه یۆنانیه. یه ورووپی هه آانی ئه موو زمانه ی مۆغ له ناو هه واژه
وان  یرن و ناوی مۆغ بۆ ئه زن و سه ككی مه ر یا زۆر خه مانه جادووگه  بت، بۆیه بكیان پیان وابوو ئه موو زانسته هه

ه ل. ر دوو واته له زمانی ڕۆژئاوای به آار دت تا ئستاش به هه. ڕزه ر یا مرۆڤكی فره به ناوی جادووگه به مانای ئاوه
یی به آار  وره زنی و گه ی مه به واته» جیستی مه«یا » جستیك مه«ی جادوو و یا  به واته» جیك مه«آانی  ڕۆژئاوا وشه

آا آه  و خاه ده ی بۆ ئه ئاماژه» رسیا په«رتووآی  ری یۆنانی له په نووسه» دینۆ«. ی مۆغ گیراوه دت آه له واژه
آات،  یری ئاڤستا ده آاتكیش مرۆڤ سه. آرده گیز ڕوویان له جادوو نهر ری بزار بوون و هه آان له جادووگه مۆغه
ها  روه و هه» ماگۆ«:  هاتووه م شوه مۆغ له زمانی یۆنانی به. آات ری ده تی جادوو و جادووگه وخۆ دژایه شت ڕاسته رده زه

م  رگرتووه، به وانیان وه یش له ئهآان به ره ، عه»مۆگ«نی  رمه و له زمانی ئه» ماگی«: م جۆره هاتووه له التینینش به
ی  ، ئایه»حج«ی  له قورعان، سوره. ن ی پ ده»جوس مه«وان  نییه، بۆیه ئه» گ«بی پیتی  ره چونكه له زمانی عه

شایانی . »جووس مه«ن  هدین ده ه به مرۆڤی به آان به هه بۆیه تا به ئستا به موسومانه. جوس هاتووه  ناوی مه17
آه و  آانی جووله ك دینه جووسیش وه داگیر آرد، دینی مه) آوردستان(آان نیشتمانی میدیا  به ره  آه عهباسه آاتك

تی  سته م آه ده هدینی ئازاد بوو، به گرت و ئایینئ به رده وه) جزیه(نیا باجیان   گیریا و ته آان ڕزی ل ده رسته خاچپه
یان یاساخ آرد و بۆختانی  م ئایینه هاتووه، ئه شت له قورعان نه رده زهوه آه ناوی  و بوو، به بیانووی ئه ئیسالم پته

خشانی خۆیان  ست و په به ستوانی هژای آورد له ناو هه به زۆر زانا و هه. هدینی ر ئۆلی به پاند به سه رستیان سه ئاگرپه
  :وی وله رزانه مه ك زانای فه ناوی پیری مۆغانیان به آار هناوه، وه

  !رار و وم امای، ئای ب قهئازیزم، ئ
  !نتزار وم ڕا، ئای ئه مه ئای ئای چه

  ش ها نه ڕت م دیده ی چه نه آه وته مه
  ی، بۆ وه ماوای وت ریبی تا آه غه

  ن ی دداره بازار جلیوه! های ساقی



  ن ی دیداره ودای خریدار، دانه سه
  *وه ه)ی آه(نج  ی گه آ وه مایه یه

  وه یه  نهرتووت چون منیچ وه تای فه
  ن ی وش وه راوه س په ر آه د هه و سه ئه

  ن ساوه خالس حه ن، ئه ت نی یه وه قیمه
  ی ی الدا چون نه ر بای وه مایل آه

  ی س جام مه و ده ف بۆ، ئه سوت ده ده
  ی بۆ غاف رۆ تا آه با بدار آه

  شحه دڵ دا گیان، جام وه ڕه  سه ف وه ده
  وانم با آفه بۆ، ئاخر له

  م»پیر موغان«ت  زره  پای حهخاك
  ت پۆشم رگ پۆس ئیراده ف، به چون ده
  قه نه گۆشم س حه ر ده غوم به

  م یخانه تن مه یلن وه خۆم ئاسا خه
  وی وله دیوانی مه...... یمانم  ی په ی واق شیشه چون پیاه

  )له، پرۆسه رحه مه(پواژۆ              پڤاژۆ، ڕتكه، قۆناخ، 
  ردآردن راوه ی، قاپی به ی مه سه، پیاه نده        ههپوانه       

  )سوب عه ته(مارگیری،  وی، ده ری، توندڕه سه قی، خیره ڕه له داگرتن، آه رزی            پ پوه
  )مول حه ت و ته تاقه(تاب                توانا، 
ی  وه ی تیشكدانه یڤ به واته  مانگ، تاڤ ههك مانگی تابان، تاڤ، مانای تیشكی وه وه روشینه تاڤنن             ده

  تاوه، تاودان مانگ آه له ڕاستیدا تیشكی هه
  ره تاقكه خونت، تاق وانه ده لكه شه ره          قژاوآه، توتاك، مه تاآه تاك

  تۆم                توو، تۆو، توخم
  )ئیفرات(قی،  ڕه له ، آهر شت ر هه ری، پی زیاده داگرتن له سه سه وی           خره توندڕه

  ر شان، آارك آه پویسته بكرت رك، آاری سه وزیم              ئه ته
  پ ڵ، ته مبه زن، ته وه ل            ته زه وه ته
  بوون ڵ بوون          تكه ڤلی ته
  رد ه له به آی پانكه یه رد، پارچه به له نگ          ته سه له ته
  مادهیار              ئا ته

  آردن پ آردن، گاته آردن         شۆخی تیتای
  ، تیشكی ڕۆژ ڕۆژ+ تیۆژ               تیر 
  نم ی گه جاڕ                آگه



  )رۆح(جان                گیان، 
  ران وه ران، جووه وه ران           بوونه وه جانه

لی  گه ر هاتووه و وشه ی به سه آی آۆنی میدییه آه گۆڕانكی فره یه ، ژابیدان، واژه)ن ده جان له به(جاویدان            
مری و  رمان و نه مردن، هه رگیز نه دار، هه نده، پایه میشه، پایه ی ژاویدان گوزاره له هه ژن و ژیانی ل به ج ماوه، واژه

  .یه به ئاڤستایی هه» انئتڤ یه«یه  م واژه ر به رابه به. آات ده) دی به ئه(آردن  رنه ن ده ده جان له به
  گا جڤاك              آۆمه

  جماندن             جوندن
م بۆ ژنه و  ردبوون هه ردی و مه تی، مرخاسی، جوانمه ردایه زن، مه ردی          جوانمری، مرۆڤی باش و مه جوانمه

  .میش بۆ پیاوه هه
  شی گیاندار ر   له به ی گیانله سته جه
ی پچووك،  ستپكی چله وره و ده ی گه ، آۆتایی چله)ری ی ژانیوه29(ر ساڵ  ندان هه ی ڕبه10    ده     ژنی سه جه
  .آرت ی پشوازی ل ده ده به ئاگر و مه ژنی پیرۆزی سه جه
م له  جه. هاتووه» ییمه«یان » هان نگه ویوه می جه«مشیدی پشدادی آه به ئاڤستایی  مشید            جه جه

ی خۆرشیت، خۆرشید  واژه آه له» شیت«آه بووه به » ئیته خشه«ك  سنی هاتووه، وه ند جۆر په  چهئاڤستادا به
ترین  وره آك له گه ك یه ویی وه ته آانی نه فسانه مشید له ئه جه. خشان یا شاونه هاتووه ی دره بینرت و به واته ده

ر و فرآاری  مشید داهنه جه. هاتووه» مورسه ته«مشید  دوای جه. ژمردرت رخی پشدادیان ده پاتشاآانی چه
ری  ها داهنه روه آان آردووه، هه ر له آانه وهه رهنانی گه كی فری ده شتی و پزشكی و خه الجی و آه رگدرووی و هه به

نی ژ بژن جه ها ده روه هه. شت بووه رده دایكبوونی زه شونی له» شیز«نگی و دامرزنری شاری  لی جه لوپه بك آه
 ساڵ 650گوایه . وت چ بووه و به ڕكه می ئه رده له سه) راب شه(ی  مه. مشید می جه رده وه بۆ سه ڕته گه ورۆز ده نه
می  رده له سه. بووه  خۆشی و مردنك نه و هیچ جۆرك نه تی ئه  ساڵ پاتشایه300ی  تداری آردووه و له ماوه سته ده
ستپكردنی زستانكی سارد  م به هۆی ده بن، به آان زۆر ده ران و بانده به گیانلهوا،  ش و هه و به هۆی خۆشبوونی آه ئه

به » رت آه م رجه وه«ران، آه به  به ی و گیانله آه كه دانی خه آات بۆ داده رمایه، دژك ساز ده و سه وامبوونی ئه ڕده و به
بت و  خۆبایبوون ده رزی و له شید له دواییدا تووشی لوتبهم وت جه آه رده آان ده رچاوه وی آه له سه ئه. بت ناوبانگ ده
ڕن و  په ن و دژی ڕاده آه ردومیش پشتی ل ده ڕم و مه زدانی لی ده ڕی یه بۆیه فه. آات ری و بدادی ده مگه ڕوو له سته

وه، به   آه خۆی شاردبووهختك وه و پاشان له ناو دره یدۆزنه ك ده ، آه خه»چین«و وتی  ره دت، گوایه به ویش هه ئه
ی  وه نگدانه خۆی ڕه. »یدوون ره فه«وه بۆ الی  ڕته گه ڕ ده و فه پاشان دوای ئه. ن آه رتی ده آه دوو آه ك داره ته ك له یه ڕه ئه
ر و پاتشایه زۆ وه ئه ك ئه وه. بینرت ده» یمان سوله«آانی سامی له چیرۆآی  مشید له ناو میتۆلۆژی دینه ی جه فسانه ئه

بی  ره له زمانی عه. ڕیانیان له ئاسماندا وه و گه رزبوونه تگرتنی دو و جنۆآه و به چت، به خزمه ك ده ك یه شتیان وه
  .گوترت مشید ده مشر و جه مشیر، جه له آوردیدا جه. به ناوبانگه» خ نوشله مه«مشید به  جه

  رتر موار و سه رین         جیھانی هه جیھانی به
          چاوچاڤ        

  پاك، درووستكار، دپاك وشت پاك، ڕه وژ              زمان چاك



  واری، ڕۆشنبیریی نگ، خونده رهه چاند                 فه
  )ماح ته(تی           چاوبرسیه

  )خیل به(قونجاو،  ست چاونژر               ڕژد، چرووك، ده
  چت                  شت

   شتكچتك               
آان بۆ  رۆآیاندا و له ناو خانووه ن به به یكه چنووره               گوكی زۆر جوانه و بۆنی زۆر خۆشه، آیژان ده

نكردن و خراوبوونی  رگری له بۆگه وراماندا بۆ به گیرت، له هه ر ده كی ل وه رمانیش آه واسرت، بۆ ده ده بۆنخۆشی هه
  )70.ل.وف مۆرادی ڕه مه سووره، حه بووآه. (تنه ناو گۆش خه گۆشت، چنووره ده

  )مفھوم(ست، واته،  به مك               مه چه
  )نتق لۆژیك، مه(ك               مه چه
نجه  بت و به په ل درووست ده  سیم یا ته46آانی آۆنی آوردییه آه  ، له سازه)هارپ(نگ                 چه
  .نرت ژه ده

  ۆنچلۆن                 چ
  وانه، تكچوو، شویاگ واشه               شاش، ناڕاست، دژ، پچه چه
گا  وتی آۆمه ی گومی و چه ن آه له ڕگه سانه و آه آاران ئه واشه ر، زیانكار، چه آار             گومێ، الده واشه چه
گا، له  نی و آاوكردنی ژرخانی آۆمهندی و ئازاردان و ناپاآی و ورا نن، آه بریتیشه له درۆ و زیانمه نگاو ده هه

  .هاتووه» نت دۆڕگوه«شنی  ئاڤستادا درۆ به چه
  آردن)حیساب(ندوچوون آردن        چه
. تی شنی سروود نووسیویه یه آه به چه"ڕیگڤیدا"ری  رگاچا نووسه نگه ی هندی چه رزانه   فه        رگاچا   نگه چه

  .ته ی ڕۆژهه وره ز و گهره پیرۆ آانی هه ڕیگڤیدا له نووسراوه
  ل چڤك                 بانده، مه

  )یی مه نگی په ی ڕه یی به واته چره(ت،  یه، چوچاو، چھره، ڕوومه ی چره آورتكراوه» چ«چره                  
  تاندن خه بردن، هه خشته خاپاندان                فریودان، له

ر پاتشای ورانكاری  لمانسه سامانساآردن، له ناوی سه(اوبردن، نابووتكردن، سامانساآردن ن خاپوورآردن             له
  )وه هاتووه ئاشووره

  قی گرانیت ردی ڕه ردی خارا، به    به         خارا       
  خاس                  باش

  ندی تمه آی               تایبه خاسه
خاآسار                ب زان، خاآی نه زل بوون، خۆبه وایی هه فیزبوون، ب  

كی بزان نه زل فیز و ساده و خۆبه خاآی                  مرۆڤ  
  )م ه قه(خامه                  پنووس، 

  ت ز، ژیری، خره خشته                 ئاوه



  )نفس(وا،  ناو، هه زوو، نیاز، خواستك، هه خواست                ویست، ئاره
  )نفس(وا، خۆزگه،  ناو، هه                 ههخواسته

  )غیبت(گوتن  مله  خوسپ                پاش
  آردن)غیبت(گوتن،  خوسپكردن             پاشمله

  ند، قایل زامه خۆشنووت              ڕه
  رم رز، دنه ی لووتبه وانه مزان، به پچه آه مگر              خۆبه خۆآه
  آش       چاپلووس، چاپباز، ماستاوچی، آیسهر         آه خۆته

  خۆڕازی، گورخی نی، له سه خۆویستی              خۆپه
  سن               جنو، جون خوه

  خۆربان               ئاوابوونی خۆر
  هار می به ردان، مانگی سھه باران یا زه خته ردان، جۆخنان، به خۆرداد               مانگی جۆزه

  آانی ئاڤستایی م ڕۆژی مانگه شه ردادڕۆژ             نوی شهخۆ
  یف، شادمان آه م               شاد، به خۆڕه
  ران، دخۆش نی                آامه خه
  مارگرژ ق، ده ڕه له ر، آه ر             خودسه سه خیره
  ز، زانایی، زانست، هۆش د، ئاوه ت، خره ت               خیره خره
  ند        زانایی پاك و پیرۆز تی سپه رهخ

لی ئاڤستایی  گه رگاوی واژه وه) ر خش و هاوآار و یاوه(آانی  وشه. خش                خۆمانه، خۆیی، خزم
شت بوون و له  رده سانه دۆست و یار و هاوڕی نزیكی ئاشوو زه م آه یه، ئه»منا ئائیریه«و » م ڤرزنه«و » خائتوش«
س و  وه ر هه سانه به زانابوون و زابوون به سه م آه ئه. رچاوتر بوون مووان به ندی له هه  پاآی و جوانمری و بوامهن الیه
یه  سته م س ده نی پیری مۆغان له نجومه ندامانی ئه ئه. ناوبانگ بوون گی به مه ئه روونی خۆیاندا و به له خۆبردوویی و به ده

تر بوون و  ك زانست و توانین و پاآی و ڕاستی و خۆپارزی شایسته وه وه نه موو الیه  ههآان له خشه. بوون درووست ده
ی  هدینی ئاماده مانه له ڕگای دینی به ئه. شت بوون رده شت نزیك بوون و جگای ستایشتی زه رده تر به زه فره
  .ختكردنی گیانی خۆیان بوون به

  )ریت ونه داب(وشت  ، ڕه  داب     داپ          
  رگیراوه د له ستاندن وه رگیراوه و سته وه وه ندن و فرۆشتن، داد له دانه د            سه دادوسته

  )خیر، برآت، نعمت(ز،  نه، خه سته ز، ده ڕ، به دارشت              ڕۆزی، فه
  هدینی زدان له ئۆلی به ك ناوی ئه دویه آك له سه ند، یه دادار                خواوه

                زانستدانش 
  )م آه قازی، حه(ر               داوه
ی  بستان له دوو وشه ده). مكتب(بت  وێ فر زانست و زانیاری و داب ده و شونه آه مرۆڤ له بستان            ئه ده
له » ننووسی«گیراوه آه به مانای » دیپ«ی آۆنی  له واژه» ب ده«ی  دروست بووه، چاوك و ڕیشه) داب و ستان(



گوترا و به شوه  ر ده به نووسه» بیر ده«یان » پیر ده«ورامی آۆندا  له زمانی هه. هاتووه» بستوون«آانی  ردنووسه به
ی آه  و شونه ، ئه)اداره(وترا  ده» دیوان«ش  آه و شونی نووسینه» بیره ده«یان » پیره ده«گوترا  ش ده آه نووسراوه
ی  وشه. »بیرستان بستان، ده ده«یان » پستان ده«گوترا  بوون ده انست و فربوون دهوێ فر نووسین و ز آان له شاگرده

لی  گه وشه. پ هاتووه ی ده له واژه) ریت ونه داب(ریت هاوآات به آار دت  ك نه ته داب آه ئستا له زمانی آوردی له
آان  یه)اموی(می  رده یه له سه م واژه  ئهی دابی آوردی گیراوه، بی به آار دت له چاوآی وشه ره آه له زمانی عه) ادب(

) تعریب(بی  ره ر زمانی عه ورامی آۆن آه ئایینی و زانستی بوون، بۆ سه رتووآی هه ك په رگانی آۆمه به هۆی وه
دی  له له قورئاندا به گه م وشه بۆیه ئه. ل چ آریا...) اداب، ادبیات، ادیب، مودب، ادبا(ی  یان وشه بت و پاشان ده ده

  .وه آان نادۆزرته یه له ناو زمانی سامییه م واژه ك بۆ ئه یه وه هیچ ڕیشه وانیه ڕ زمانه مه ناآرت و له
  )ت حمه دح، تاریف، ره سو، دۆعا مه(سن،     درووت، ستایش، په    دروود       

  فسۆس شیمانی، ئه درغ               په
  ماست، آارد نجری ده شنه، خه دشنه              ده

  )محرك(ر،  ر، بزۆك، هانده ر             جوونه ده دنه
  خ              دۆژه، ناخۆش دۆزه

ج،  له«شت له گوندی  رده غدۆ دایكی زه ده. شته رده ناوی دایكی زه» رڤان ڕهومه فه«غدو،  غدۆ، ده دوغدۆ              ده
ی  واته. بووه» رگا«ی ئیمۆ پشتر به زمانی ئاڤستایی »ج له «دایك بووه، له» هاباد مه«ی »شاروران«له » ج ڕه

ی دایك له  ی ئستا له زمانی آوردی آه به واته»دادۆ«ی  واژه. وه گرته ده» شیردۆش، بریڤان«دوغدۆ به ئاڤستایی 
له زۆر شونی » داده«ی  هاش واژه روه هه. شت گیراوه رده ی ناوی دایكی زه روو به آار دت له وشه ی آرمانجی سه زاراوه

گوایه . شت گیراوه رده زن و بۆ ڕزنان به آار دت، له ناوی دایكی زه جیاوازی آوردستان بۆ دایك و خۆشك و ژنی مه
  .یه»ورم»تی آوردستان نزیكی باژری  له ڕۆژهه» مبه مب، ئه ئه«شت له گوندی  رده گۆڕی دایكی زه

  ، خدان، هۆز مان             خانه دووده
  خ، ناخۆش دۆژه                 دۆزه

  جوت             جووندن، جووین ده
بیستن، بینین، چژتن، بۆنكردن، : ن مانه ی مرۆڤ ئه وه ر و ناوه ست له ده هزی ده به مهر و ناڤ    ده هزی ده

نی  موو مرۆڤك خاوه ، ههپشبینی آردنیشتن، دووربین بوون یان  ندبوون، داهنان، خرابوون، تگه ستكردن، توانامه هه
  .ر ناساخ بت گه یه مه م ده هزه ئه
یڤ به  ك مانگی تابان، تاڤ مانای تیشكی مانگ، تاڤه هه وه وه وشینه وشنن، تاودان، دره دره    ده   یتاڤنن     ده
  ی مانگ، آه له ڕاستیدا تیشكی رۆژه وه ی تیشكدانه واته
  ری آوی به ده، گیانلهد                 دڕن ده
وه و به قووی  بیرمانه شتن و به به مانای تگه» ره رسه ده«کی آورتكراوی  یه رز، وانه، واژه رس               ده ده

  .ماشا له ئاڤستا هاتووه ی نیگا و ته یش به واته»رس ده«خوندن و فربوونه، 
  )روایت(مباس              ده
    جام، قاپفر               ده



  )جاسوسی(سكیسی           سیخوڕیی،  ده
  پنت یته ئاخنت          پآردن، ده ی ده
  وانی، برڤانی دری، پاسه وانی            چاوه دیده

  دینانه               شتانه
  م ئاوایی رده ری دێ، به ر               آگه، به دبه
ی له زمانی  آه رانی دویان ال پیرۆزه، آورتكراوه ی آه ستایشتگه سانه و آه داسنی، ئهرستان،  سنان          دوپه دویه

ردوم باوه آه گوایه دڤ شتكی  ر زاری مه وی آه له سه ی ئه وانه مانای واژه دڤ به پچه. »داسنی«بته  آوردی ده
خشان و  اته درهآ ه زمانی ئاڤستایی دهل» دڤ«یی،  فسانه بار یان گیانداركی شاخداری ئه به و ناله ناڕك و قه
رانی  ستایشتگه«آاته  وه ده آه ر یه رستش، آه به سه بته نیایشت و په ش ده»سنا یه«ی  واژه. وه و تاباندن ڕووناآدانه
  )737ی  ڕه ، الپه3رگی  لی ئاڤستایی، به گه رتووآی واژه په. (»رست ڕۆژپه«ی ئیمۆیی  یا به زمانكی ساده» ڕۆشنایی

  رین، شۆڕش ابوون، ڕاپهڕابن                ڕ
  ڕه ڕابه                ڕاپه
  سواز ر، ده خشنه ڕاد                 به

  )ت، خدمت خزمه(ڕاژه                ئووده، 
شته بۆ  رده مین دروشمی زه آه ، یه»ته هوومه«آاته  رامانی پاك          بیر و هزری پاك و چاك، آه به ئاڤستایی ده

  ر مرۆڤك هه
  رخۆش و دنیایی یی، سه ش              ئاسوودهڕام

  ڵ ز، مگه ی په له ڕ، گه مه ڕان                ڕانه
  رسدان شقدان، ده آردن، فرآردن، یاددان، مه رده روه ڕاهنان             په
  )حسود(شك،  یی، ڕه ئره نگ، به رچاوته ڕژد                به

  دیھاتوو وهر،  ڕسكاو             داهنه
ی  ربی، بووته چاوآی وشه پیتی ق له زمانی ئاڤستایی نییه، ڕك یان ڕق له زمانی عه(ڕك               ڕق، آینه، 

  )ی تر  وشه قیب و آۆمه ڕه
  ڕماندن            ڕووخاندن، تكدان، ڕووخان

  )آتۆئیل تی ئه بابه(تی ڕۆژ،  ت، بابه ڤ            بابه ڕۆژه
آان  یه، نوی ڕۆژه ت به خۆیانیان هه آانی مانگ نوی تایبه موو ڕۆژه شتی هه رده انگ      له ئۆلی زهم آانی ڕۆژه
  :ن مجۆره به
  هاوتا ی زانای ب وره گانه و گه خشی یه زدا، گیان به هۆرا مه ی ئه ، آورت آراوه»هورمزد« ـ 1
  ن، رامانی پاك همه ، وه»ن همه به« ـ 2
   باشترین پاآی،»شت هه به ردی ئه« ـ 3
  هز تی به هشتا، پاتشایه ، ئاشاوه»ر شاریوه« ـ 4
  بانی خۆبوردوویی و مھره ند، له سفه ئیتی، ئه ئارمه نته ، سپه»ز سپندارمه« ـ 5



  )شت رده دایكبوونی زه ڕۆژی له(ندروستی و ڕكوپكی  ئورتات، ته ، هه»خۆرداد« ـ 6
  تایی تاهه رگی، جاویدانی، هه مه ت، ب رته ، ئامورداد، ئامه»مورداد ئه« ـ 7
  ر دیھنه ر، به روه ، دادار، دادپه»ر ئازه به ی ده« ـ 8
  ، ئاتر، ئاگر، تیشك»ر ئازه« ـ 9

  آان، آاتی ئاو ، ئاپان، ئابان، ئاوه»ئاوان« ـ 10
  تاو خشیتم، خۆرشیت، هه ، هۆره»خۆر« ـ 11
  یڤ ، مانگ، هه»مانگ« ـ 12
  ی باران هستر ، تیشتریه، ئه»تیر« ـ 13
  )ریانگاوه ه به گا یان مانگا وه ران به هه ی نووسه زۆربه(وی، گتی، ژیان، بوون  ، گۆیی زه»ئوش گه« ـ 14
  ر روه تھۆش، دادپه ، ده»مھر به ی ده« ـ 15
  ندی ڤابه ن و هه یمان و به تی و په ، میترا، سۆز و دۆستایه»مھر« ـ 16
  زدانی له ئۆلی ئهرداری  رمانبه ، فه»سرووش« ـ 17
  ری ، دادگه»ن شه ڕه« ـ 18
ی ئافراندنی  سه ره ری آه وهه وان و جه وان و ڕه وتن و پاسه ر، هزی پشكه هه ڕوه شی، فه وه ڕه ، فه»ردین روه فه« ـ 19
  ردوون گه

  وتن رآه غنه، سه تره هرام، ورێ هرام، به ره ، وه»هرام وه« ـ 20
  ایشت و خۆشی و همنی، ڕامه، ئاشتی و ئاس»ڕام« ـ 21
  وا، با ، وات، هه»با« ـ 22
  ر روه ر، دادپه دیھنه ، به»دین به ی ده« ـ 23
  روون، ویژدان ، ڕوانینی ده»دین« ـ 24
  ری، سامان و ویست و داواآارای وه خته ، ئارد، به»شی ئه« ـ 25
  ، ئارشتاد، ڕاستی و دروستی»شتاد ئه« ـ 26
  ، ئاسمان»ئاسمان« ـ 27
  وی ، زه»میادزا« ـ 28
  ی چاآه ی پیرۆز، وته ند، گوته ، مھرسپه»ند سپه مانتره« ـ 29
  تایی تاهه پایان و هه ئۆچه، تیشك و ڕووناآی ب نغره ڕه ، ئه»نارام ئه« ـ 30

  ریا ناری چۆم یا ده خ، آه ڕۆخ                ڕه
م  آان، ئه وروپاییه ئه. ژمارد آان ده ستره لی ئه  نوگهوتوویان به آانی حه آان له آۆندا، ڕۆژه فته        آورده ڕۆژانی هه

ی آوردی  فته لی ڕۆژانی هه آاندا له نوگه ورووپیه آان له زبانه ئه ر گرت و ئستاآه نوی ڕۆژه آان وه یان له آورده وه آرده
شید  بارام(4، )ممه  دووشه=شید  مانگ(3، )ممه آشه یه= مھرشید (2، )ممه شه= شید  یوان آه(1. ئاراوه گیراوه ون آه
 =نج= هورمزشید (6، )ممه چوارشه= تیرشید (5، )مه شه سری آوردی  ڕۆژه) ینی هه= ناهیدشید (7، )ممه شه پژم

  یی آه فاروق بۆره. ئاڤستا



  گونجاو نگخواز و نه ڕووش              مرۆڤی جه
  خشان            پتیشك ڕه
  )  آامبوون(یشتن،  یین، پ گه سایی           گه ڕه
  یین سیده، پاگه سا، ڕه سایی ڕه ڕهیین،  سین             گه ڕه
  یشتوو سیده            گه ڕه
  )مبول سه(مز               نیشانه،  ڕه
 وان، ك ئاوی ڕه بت وه گات و وستانی نه ر شتك آه له ڕۆیشتندایه و نه ، هه)روح(وان              جان، گیان،  ڕه

  گرێ وان و ب ی ڕه وه خوندنه
  وشت فتار، ڕه ند             شوه، ڕه وه ڕه

  )قیبله، قبله(ڕووگه             
  )حسود(شگ              ڕه
  )سیستم(و               ڕه
  )نسبی(یی              ڕژه

  ر شتك ی ههن، بوون، ڕاست آی ئاڤستاییه، زات، دارا، خاوه یه زات                واژه
  ست ربه زاگۆن              زاآۆن، یاسا، به

  زاما                زاوا
  دایكبوون دیھاتن، زایین، له زایشت              به
  نگی رگی جه خت و به زرێ                ڕه

  وان زون                داماو، ناته
  نیو ستاو و گه زۆنگاو               ئاوی وه

شتی له  رده پیری شالیاری زه. ری آوردانه یامبه په» سیمیار«ی  قینه شت نازناوی ڕاسته رده ت          زهش رده زه
گۆشت بوانه پیر : (رمت فه شتی ده رده بات، پیرشالیارزه شت به سیمیار ناو ده رده ناوی زه» ت ماریفه«می خۆی  رهه به

ی پیری شالیار گوێ بگره و هۆشی خۆت بده  به وته: "، مانای)بۆ» سیمیار«ی زانای  هۆشت جه آیاسته/ شالیار بۆ 
ر بووه له  یامھنه م په آه شت یه رده زه. 665ی  ڕه الپه. 13رگی  به. نگی دھخودا رهه فه". ی زانای سیمیار به نووسراوه

: وه ته ك داوه ره له یهمجۆ شتی به رده تشاهی ناوی زه وه عمادلدین ده. آتایی خودا بوو وی آه بوای به یه ر زه سه
به » ر ته شه وه«وه و تابان،  وشانه ی دره به واته» تا ساویان«،  به مانای ز و تیشكی ته» ره زه«رئائی،  ته ساوشه ره زه

وشاندنی تیشكی زینی  بارین و دره«آاته  وه ده آه ر یه به مانای هاتن یا ئایی هاتووه، آه به سه» ئائی«مانای بارین، 
  )34ی  ڕه الپه. تی ئاڤستا وایه رۆستم و زۆراو به ره. (بووه» سیمیار«شت نازناوی  رده زه» ڕۆژ
خت و ناوچاوان، پاتشای جیھان  نووس و به هر و چار ش و به ران، خودای به نی بكه مه ناوی خوای زهروان             زه

درت، هیچ شتك  نجام ده روان ئه ر خواست و ویستی زه موو شتك له سه روانیسم بوا وا بوو آه هه ردوون، له زه و گه
ر  رزتر و به سه موو شتك به یی، ویستی له هه میشه مر و هه روان نه زه. بت روان نه ر ویستی زه ر له سه گه ناگۆڕدرت، مه

ری ژیان  دیھنه روان به زه. اتخ آیشیان ده نووست و یه آان ده نووسه روان چاره زه. تدارتره سه ده موو شتكدا زاڵ و به هه



ستووه  ش و سپی به ی ڕه ی له دوو آه آه روان گاسنه زه. آانه ری ژیان و بوونه آه ر و درونه سنه روان خۆشی زه. و بوونه
كی آار رگی درونه نگكی پ ناچت له به م دره پرژنت، به یكشنت و تۆی ژیانی پدا ده ی ژیان ده ر آگه و به سه
ئاوازی خۆشی . بت ی ژیان له چاوترووآاندنكدا ده ر ڕگا و ڕیشه ن، به داسكی تیژ دته سه مه سپی به ته ڕدن
آردنی ژیان، له گوی  ی له آاتی درونه آه ی وشكی داسه ی له آاتی جووتكردن و چاندنی تۆی ژیان و هاڕه آه گاسنه
نینه و  م به پكه آاتك آه مرۆڤ شاد و ده. روان نابزونت تك له دی زهس م دووانه هه آكه و هیچكام له رواندا یه زه

آان و  وه ناه م به ب ئه بیست، به بینت و ده ر دووآیان ده روان هه خۆش و گریانه، زه دار و نه رده آاتك آه ده
آه  ره روان نییه، مرۆڤ گه ری زه رانبه ی له بهآان ره ربه ستان و به س توانای ڕاوه آه. آنت و دابچه آان بتوانت ئه شادیه
به ناوبانگه و دینی ئیسالم زۆر ) هریه ده(دا به  ربه له ناو عه. آیش نییه یه و بیت و چاره رمانی ئه جی خواست و فه آه مل
م ئایینه  ۆڤ به گشتی لهمر. روانیسم گیراوه وخۆ له زه ڕاسته) ر ده زا و قه قه(تی  روانیسم، بابه ری زه ته ژر آاریگه وته آه
كی بۆ مرۆڤ دیاری آردووه و هه م هه آه روان له ڕۆژی یه تاوانه، چونكه زه بزا و  قه(ر  آان له سه موو ڕووداوه موو شت
آك  مك یه رده سه. روان گیراوه مان له چاوآی زه لی زۆر و زۆران و زه گه واژه. بت آرت و ده دات و ده ڕوو ده) ر ده قه

  .ری خۆی آردووه آان آاریگه ی ئایینه ر زۆربه آانی باوی آوردستان بووه و له سه یهئایین
  )تفسیر(وه،  وه، لكۆینه آردنه ند                ڕاڤه، شیروڤه، شی زه
  ند مه وه نگین              دارا، ساماندار، ده زه

  كی تدا بژی وت آه خه شكه زیڤینگ              ئه
              ژیانگی  زینده
  )فریت ئیفرات، ته(وی           زیاڕۆیی،  ڕه زیاده

  زێ                 منادان، پسدان
  وانی دری، دیده ڤانی            چاوه زره

  زنۆ                شوه
  ت ژیار                شارستانیه

بوون و نیستی،  ست له ناژیان و نه به ی و نیستی، لره مهست بوون، هه      ژیان و ناژیان، بوون و نه ژیان و ناژیان  
ك  ته نه آه له سه ك، یان پ له درۆ و دووڕوویی و آرداری ناپه آه ی ژیانكی ب سوود و ب رگ نییه، ناژیان به واته مه
  .نجاری ژیان ناگونجت هه

  ی وته ، ڕاده)نتق مه(ژیربژی             
  رین، ڕئونی ، ئافه)ت هحكم(ژیرآاری             

  )، مۆحیت ئه بی(ژینگه                سرووشت، 
  ساآووڵ              قووڵ، آووڵ

  ز ئاوه سالۆر                ژیر، به
ه                بمه ئه سپ  ت فا، سفه وه(گ، ب(  

  رمگ، سفید سپید                سپی، چه
  ن، آازیوهیا به می م            ده ده سپیده



  ر، ئاسمان هر               سپه سپه
  وش، پاآژ خه ند               پاك، پیرۆز، خاون، ب سپه
آشت و به ناوی سپی ئار و   میتر با ده20ره و تا  به نگ آه ب رزی شۆخ و شه ئار              داركی به سپی

  .آه سپییه ر به ناوبانگه و تۆخی داره رعه داری عه
  تران               گۆرانی، الژهس

  ون، بنیات ر، هه وهه     جهسرشت          
  بژت ی آه سروود ده وه خشان، ئه ست و په به ری هه ستوان، هۆنه به سروودبژ             هه

  )الھام، غیب(دهاتن،  ی دڵ، به سرووش              ئاوازی ویژدان، خۆرپه
   شایان، شیاو، شایستهسزاوار               

  یه ده ك سه د ساڵ یه ر سه رخ، هه ده                چه سه
  )را،یه سه ی را، آه لی آاروانسه گه شك له وشه به(را                 ماڵ، خانه، آۆشك، خانوو،  سه
  )ره و خویبكا(یاك  مك له خه ر ده وه، وازوازی، هه بیرآردنه ڕچ، ب ری             سه رسه سه
  رشار               پ، لواولو سه
  ربوری رهات، سه سه شت          به رگوزه سه

  نمه تی گه ركی پچووآه خی بۆره و ئافه وه سن                  جانه
  سنجری               ئاسنی سورۆبووه

  ك جنویش به آار دت ر، وه نگهچی و ئاس ر آوتانی پینه سه زگای شت له سندان                سنان، ده
  ن یمان، به سۆز                 گفت، په

  فرۆشت شی خۆی ده سۆزمانی              مرۆڤك آه له
یك آه  سه ره آاته آه ی ئاڤستایی گیراوه آه ده ك ڕیشه موویان له یه ند، هه سوند                سون، سۆند، سۆآه

ڵ  گه ی سوند له  بینت آه واژ وه، ده بته آاتك  مرۆڤ له ڕزمانی زمانی آوردی ورد ده. تناسر ده» گۆگرد«ئستا به 
. ك نان و میوه بخورت و له ڕاستیشدا سون شتك نییه وه) سوندخواردن(وه به آار دت  آه ی خواردن به یه وشه
ر آات  كوو هه بووه، به ی ئیمۆ نه م شوه دن بهآان و میدیاآان سوندخوار می آیانییه رده ن؟ له سه ما بۆ وا ده ئه

ی  سۆده(ی »ند سۆآه«ت جامك  بوایه لمنت، ده سكی تاوانبار بۆ دنیاآردنی دادگا ڕاستی بسه پویست بوایه آه آه
ر سونی  گه  ئهم یشت، به گه ده وه بگومان هیچ زیانكی پ نه ر ڕاستی بوایه، ئه ر له سه گه وه، جا ئه خوارده ده) گۆگرد

م جۆر ئازموونه  ئه. آرد الی ده الهه سووتاند و هه شی له ناوه ده آه هدی هدی له نده وه سۆآه وه، ئه ته به درۆ بخواردایه
ك  بۆیه ئستا له زمانی آوردی سوندخواردن وه. ی گومانلكراو زۆر باو بووه وابوونی قسه مه بۆ ڕه رده و سه بۆ ئه
ك  بووه وه مانه هه و زه وی دی له ت ئازموون و تاقیكردنه به هه. آه له بیر آراوه م خودی آاره وه، به ته واژه ماوه سته ده
. بوون یا ناڕاستبوونی ر پشتی گومانلكراو بۆ ڕاست ڕبوون به ناو آۆمای ئاگر یان ڕژاندنی ئاسن یا مسی تاواو به سه تپه
ی  وه رچدانه رپه ش بۆ به سیاوه. ر ماوه هه» ش سیاوه« مژووی ئمه آوردان پاتشای» و سره یخه آه«ی باوآی  فسانه له ئه

ی زڕدایكی به ناو آۆمای ئاگر  بوونی قسه لماندنی ناڕاست ستابوو، بۆ سه به ی بۆی هه آه ژنه ن باوه بوختانك آه له الیه
  .وه ره و دیو ئاگر هاته ده زیان له ڕی و به ب تپه



  یر، نائاشنا   سهت               سۆزره
  ر نه یه ر، ئازادیخواز، سوودگه یامبه وا، په ر، پشه ر، ڕپیشانده سوشیانس              ڕزگارآه

  سووچ                  گوناح، تاوان
  .ن آه ڤنداریی خودای تاك ده ی آه به دڵ ئه سانه و آه زدا      ئه رانی مه وداسه سه
  یانی سۆزی، بهی،  یزوو                سبه سه
  )قانی م و قایه له پارووی به(پ،  وڵ                 سه سه

وت،  آه رده آی ڕووناك و پرشنگداره آه له باشووری ئاسمان ده یه ستره یل، ئه یل               سوه سوهه
  .رمایه رزی گه ی آۆتایی پھاتنی وه وتنیشی به واته رآه ده

  )قوتابی (شاگرد                هاوشت،
  آردن وانه شاندن                ناردن، ڕه
هدینی به  بژاردنی ئۆلی به هدینه آه له آاتی هه رگی سپی مرۆڤی به ره، به پك، سته شاڵ                  شاڵ، شه

پك  اڵ و له بۆتان شهورامان ش له هه. یه راو و ساده ملیوان و هه نگی سپی و ب ڕه. ر آرته به رگی رامانی پاك ده ی به واته
نك و  آانی ڕه له بك شون، به نوه. ناوبانگه ورامان ئستاش له آوردستان به پك و شای بۆتان و هه گوترت، شه ده

ی شاڵ به زبانی لۆڕی  ناوی دیكه. دایكبوونی نویه ی له هدینی به واته شاپۆشان له ئۆلی به. برت ش ناو ده چۆخه
بژاردنی دین  ت بۆ هه رینگانی تایبه پۆشی سروود و ئافه ره ژنی شاڵ یا سته هنانی جه ج بهله آاتی . یه»ره سته«
  .درت نجام ده ت ئه ریتی تایبه خوندرت و داب و نه ده

  ورامان زیر، پیری شالیاری هه هریار، پشكار، وه شالیار                شه
  وایه  ڕوانگای هزر و رامان ڕهی آه له و شته ، ئه)حالل(شایست               

  مه شۆخی                گاته، گه
  ڕ شۆدار                شدار، نمدار، ته

  سك روونی آه ربوون له ناو ده وه و آاریگه ژوره آردن، چوونه خنه آردن، ڕه وت                دزه شه
ید  مشید له شید یا شه آانی خۆرشید و جه شك له ناوه هب(وڤین، ڕووناآی،  ویندار، شتی ئه یدا                ئه شه

  )رما و ڕووناآییه ی هاو و گه دروست بووه، آه به واته
  آه، تۆڕ به آه               شه وه شه

تی آوردستان  یمان له ڕۆژهه ختی سوله شسپ، یان ته رگه سپ، ئازه ئه ش شیز                  شیز، هورمزگای ئاگرگه
شاهین نقه سایه«و » تیكاب«و » قز سه«آانی  وانی شارهله ن ، كه هه» دژ نی پیرۆزی دیرۆآی . وتووهشو
تا به . شته رده رستی ئاشوو زه آتاپه زنی دینی یه ری مه یامھنه مین په آه دایكبوونی یه آان بووه و شونی له شتییه رده زه

ڕ شونی  مه آان له ی بۆچوونه آراوه و زۆربه وتۆ نه آی ئه یه وه ۆینهشت لك رده دایكبوونی زه ر شونی له ئستا له سه
نده بك  ر چه هه. بینرت زی تدا ده نقه ستكی ئه شار داوه، آه ده م و مژدا خۆی حه شت له پشت ته رده دایكبوونی زه له

م  ر ئه له سه... ونوهنینگ، راولینسۆن ودارمستر، نۆلدآه، هرتسفیلد، بر: ك ناوبانگی ڕۆژئاوایی وه تناسی به له ڕۆژهه
آی  یه م به شوه به. دایك بووه یه و له وتی میدیاآان له»ورم«ی  ریاچه كی باشووری ده شت خه رده بوان آه زه

آانی   و گونده آاته ناوچه خۆی باشووری ورم ده. آردووه وه آاری پویستیان نه م باره ڕكوپك و ئاآادامی له



شت  رده گومانی وایه آه زه» آسۆن جه«. تی ئیمۆی آوردستان له ڕۆژهه» شاروران«و » مند مه«و » رد زه هرد به«
یه،  م ناوه هه ر به آه هه ریمه ند شونی هه ش له چه م گونده ژیابت، ئه» خوڕخوڕه«ك  ری گوندكی وه وربه له ده
کی میدیا  شتی به خه رده زه» ردووخی آوردستانی مه«وان  شادڕه. ی شارورانه هاباد له ناوچه آكیان له باآووری مه یه

  )ردووخی رۆحانی شیوا بابامه. مژووی زانایانی آورد. ی آه سدیق بۆره. ی آوردی مژووی وژه. (زانیوه
دینی به ه بژاردنی ئۆلی به هدینه آه له آاتی هه رگی سپی مرۆڤی به ره، به پك، سته پك                شاڵ، شه شه
پك  ورامان شاڵ و له بۆتان شه له هه. یه راو و ساده ملیوان و هه نگی سپی و ب ڕه. ر آرته به رگی رامانی پاك ده ی به واته
نك و  آانی ڕه له بك شون، به نوه. ناوبانگه ورامان ئستاش له آوردستان به پك و شای بۆتان و هه گوترت، شه ده

ی شاڵ به زبانی لۆڕی  ناوی دیكه. دایكبوونی نویه ی له هدینی به واته پۆشان له ئۆلی بهشا. برت ش ناو ده چۆخه
بژاردنی دین  ت بۆ هه رینگانی تایبه پۆشی سروود و ئافه ره ژنی شاڵ یا سته هنانی جه ج له آاتی به. یه»ره سته«
  .درت نجام ده ت ئه ریتی تایبه خوندرت و داب و نه ده
  )ی مۆمی داگرساو ماڵ به واته شه(دن           داگرساندنی ڕووناآی، گ، تیشكآر ماه شه

  )تان ره سه(خۆشینی  نجه             نه شرپه
  ت فرووزه                نیشانه، شون، چۆنیه

  نه               تۆفان رته فه
ی  آه وانه ، پچه)خر(هره،  شانازای، به ۆزی، هۆیبه، جوانی، تیشك، پیر بده یی، شكۆ، ده وره ڕ                  گه فه
  ڕ فه ڕ، ب دفه به
نی بوو،  مشیدی آیانی پاتشای وتی ئاریایی خاوه یه آه جه ڕه و فه زدانییه، ئه آی ئه یه ڕ نیشانه مشیدی       فه ڕی جه فه
ك  زدانی وه ڕی یه بوو و فه» من «خۆشینی بوون و ڕووآردن له درۆ و تووشی خۆویستی و نه خۆبایی م به هۆی له به
  .وه وته لك ل دوور آه مه
  دروست بووه، مرۆڤی زانا و جیھاندیده» فره و زانا«ی  رزانه                له دوو وشه فه
  یی              زانایی، دانایی رزانه فه
  شتی رده ی آوردی و زهم له سا آه ورۆزمانگ، مانگی یه لوه، نه ردین             مانگی خاآه روه فه
ر  سپ هه ئه وشتر برای جام شه د و پشودرژ، فره ن وشتری آارامه وشتر            به ئاڤستایی به مانای خاوه شه فره

  .نی پیری مۆغان بوون نجومه ندامی ئه ر دوو ئه دوو شالیاری شاگوشتاسپ بوو، هه
  شكۆ ند               ژیرو به مه فره
  )سحی مه(رست،  په         خاچله          فه
، له »ق«بووه به » ك«دروست بووه، پیتی » آار و رامان«ی  وان، له دوو وشه مان               دلر، پاه قاره

  .ئالفابتی ئاڤستایی پیتی ق نییه
  ر ی سه ، قاب، تووكی گوز و چتی تر، قاووخ، آاسه)ف ده سه     (     قالك       
              زانا، پسپۆڕآاربین    

  ری داپۆشرابت رهنرابت و سه وه ده ویه آارز                 ئاوك آه له بن زه
  نت آه ده ی آه آارز هه سه و آه ن              ئه آارزآه



دروشمی مین  گوترت و سھه ده» رشته هڤه«وشتی پاك و چاك آه به ئاڤستایی  آرداری پاك           آرده و ڕه
س رامانی پاك بت و گوفتاری پاك،  ر آه رج نییه هه مین دروشمه، مه بۆیه سھه. هدینییه شت له ئۆلی به رده زه
  .نگی ترازووی رامان و گوفتاری پاآه توانت آرداریشی پاك بت، بۆیه آرداری پاك سه ده

  ك، آۆتاڵ آا                  شتومه
  ن، بژان، چوارچوه، ڕژه ده ن، به هآالب                 قاب، ت

  تدار سه ی، میر، پاتشا، ده آاوی                 آه
  یجۆری وه، په ڕیان، دۆزینه گه شون وه، له آۆینه وتن، ل دووآه آوآاش               له

  ر نگاوه آوخوود              آاوی ئاسنی جه
  رد رد، هه آوچك                به

  ر                  قووڵآوو
  ڕی ئواره په رده بار                  زه آه
تی ڕاستییان  شت بوون و دژایه رده آی زه ره رستی، دوژمنی سه ال یا آیشبانی ئایینی ڕۆژپه رپان                مه آه
  آرد ده
  )خر، احسان(خشش،  رپه                 به آه
  ن آه ده) احسان(سانك آه آه آاری باش  آاران           آه ك رپه آه
  وه م باوه نم به ده لدانی گوی گه پۆل وه و شه نگانه آردن         له روشكه آه
  شان، آاآشان شان            آاآه شكه آه
می  دهر تداری سه سه خت، تۆژی ده ن تاج و ته رۆك، پاتشا، میر و خاوه ڕز، سه ی                  آاوی، به آه
ك ناوی زۆر پاتشای دیرۆآی  ته ی له ی آه وشه. آرد هدینییان ده تی ئۆلی به شت آه بكیان زۆر به توندی دژایه رده زه

ی  ی ئیمرۆی زمانی آوردی له چاوآی وشه آاآه. آاووس ی قوباد، آه ی و، آه ه  سر خه ی آه: ك آورد گری خواردووه، وه
ی  ی آه هاش واژه روه هه. ڕز و پیره رناوی ژنان و پیاوانی به  زمانی آوردی سهی له آه. ئاڤستایی گیراوه» ی آه«
یبانوو  را و آۆشكی پاتشا، آه ی سه را به واته سه ی آه: ك ش به آار دت وه ی دی له زمانی آوردی ئستاآه ك وشه ته له

رآۆمار  ی سه یل به واته مشۆر، آه یاوی ژیر و بهی پ یخودا به واته یخوا، آوخا، آه ی ژنی پاتشا، شاژن، آابان، آه به واته
ی به  ی ئاماژه آه مر له دیوانه وی نه وله مه. نیشك و دۆتره، آچ ی آه ك به واته ینه رۆآی ئ و هۆز، آه ردار و سه و سه

  :آرده» ی آه«
  ی، بۆ وه ماوای وت ریبی تا آه غه

  ی دداران بازاڕ جیلوه! های ساقی
  ن ی دیداره انهودای خیدار، د سه
  وه ه»ی آه«نج  ی گه آ وه مایه یه

  وه یه رتووت نه چون منیچ وه تای فه
  ن ی وش ڕاوه س په ر آه د هه و سه ئه

  ن ساوه ن، اخالس حه ت نی یه وه قیمه



  )دیك(باب،  ه شر               آه ه آه
. ژراند شتی په رده شتی دا و پاشان دینی زه رده هك بوو آه هانای ز گوشتاسپ          آاوی ویشتاسپه، پاتشایه ی آه
  .سپی ئاماده ن ئه ی به ئاڤستایی به مانای پاتشای خاوه آه ناوه

  آیژان                 آامیان
  ستووربوونی پدۆ آیس                 چرك، ئه
  آین                   قین، ڕك

  )ت شكایه(یی، بناشت،  گازنده                 گازنج، گله
  هدینییه مین دروشمی ئۆلی به دووهه» هۆخته«ی پاك و باش، به ئاڤستایی  گوفتاری پاك           وته  و گوته

  یابافی گومانچنین             خه
  ورامییه آی آۆنی هه یه ل، گروپ، گرۆ، گروهـ واژه سته، پۆل، په گرۆ                   ده

  نشینی)ت وه خه(نشینی            گۆشه
  گوزاره                واته، مانا

  ر خش            زیندووآه گیانبه
  لكراو، ناپاك ت ك           نفره سته جه گه
  )تكامل(ست  به راشبوون، لره مه یشتن، هه آردن            پگه شه گه
بینرت، به  تنی خۆر ده نی هاوین پش له ههیانیا ی به ر، له سپیده ی تیشته ستره ر، ئه الوژ               تیشكده گه

  .گوترت ده) یمانی شعرای(بی  ره و به عه) سیرووس(التینی 
  المار ورگیران، په مارۆ               شاو، ده گه
  ن، زۆنگاو ستاو و بۆگه ناو                ئاوی وه گه

  وازشن وازشت، نه الونا                 نه
      هاوزاد، دوونهلف             

  نده آده زیلی، یه ری             ڕژدی، ڕه چه له
" سپه ت ئه ئۆروه ئه"ی به ئاڤستایی  آه قی ناوه ده. سپه ی گوشتاسپ آوڕی لۆهراسپ یان لھرائه    آه   لۆهراسپ      

  و سپی توندڕه ن ئه ی خاوه آه به واته
  مامۆستا            هیربۆد، ئامۆژگار

. یه وه هه ره پغمبه» مانی«وخۆی به  آی ڕاسته ندیه یوه ی آوردی ماندوو په ت، وشه آه           ماندوو، شهمانی     
بی،  بی، یان ماندوو نه بژن مانی نه ت بت، ده آه سك له آاركی زۆری آردبت و زۆر شه آاتك له زمانی آوردی به آه

رهات و  سه ندی به به یوه ش په مه آه ئه. ت یه ك مانیت ل نه ت، یا وه یه هر ن ت به سه»مانی«ك  یه وه وه ی ئه آه به واته
كی شاری  ن خه رچاوه ده بك سه. یه ری ئایینی مانی دانه مانی بناغه. یه وه هه نووسی تاڵ و ناخۆشی مانیه چاره
كی شاری ماردین له باآووری آوردستان،  ن خه ڕه و باوه ر ئه سه تی آوردستان بووه و بكی دی له دان له ڕۆژهه مه هه

ی زایینی 273دایكبووه و له سای  ی زایینی له215مانی له سای . بووه» آان سلوآیه«ختی  مه پایته رده و سه آه ئه
» ك ك، فاته پاته«مانی آوڕی . واسرا ی شار به ئازاركی زۆر هه روازه ر ده له سه» شاپوور شاپوور، جوندی گوندی«له 



آانی  له دینه. مه بووه رده و سه آانی ئه شه موو به نی الوی فری زانست له هه مه ر له ته دان بووه، هه آی خانه یه ماه هله بن
نی  مه رفراوانی آردووه، پاشان له ته آی به یه وه مه لكۆینه رده و سه آانی ئه هدینی و بودایی و جوو و عیسایی و ئایینه به

ی  وه ستی به بوآردنه ده) النھرین بین(تا له میزۆپاتامیا  ره سه. ركی نوێ ناساند مھنهیا ك په  سای خۆی وه24
ژراندبوو، به شاپووری ناساند  ی په آه آه پاتشا بوو و دینه» شاپوور«برای » یرۆز فه«ی  ی آرد، پاشان به بۆنه آه دینه
تادا فره ڕزی گرت و  ره شاپوور له سه. آردش  پی پشكه» شاپوورگان«آانی به ناوی  رتووآه آك له په و یه
ر  وته به م پاشان شا پشتی ت آرد و آه یان بوون، به آه پدانی دینه ره ریكی چاالآی و په نگرانی به ئازادی خه الیه
ت دووریان خسته بھری شاپوور و له وت و چین  هب بوونی له هیندوستان و ته مانی له آاتی ئاواره. ریانی آرد وه و ده م
جنشینی شاپوور زۆر » هورمز«. وه بۆ ناو وت ڕایه ی زایینی گه272ردانی آرد و دوای مردنی شاپوور له سای  سه

آانی  له مانی له ناو فه. وه ر گرته ی وه آه پدانی دینه ڕ بوه مه وه پشوازی ل آرد و دیسان ئازادی خۆی له به ڕزه
ئینجا . تی هورمزشا سه ی بوو تا آۆتایی هاتنی ده آه دانی دینه ره ریكی په انی ئیمۆ خهمیزۆپاتامیا له باشووری آوردست

ڕچاوه  واسینی مانی دا، بك سه رمانی هه ست آرد و فه خت و مانی قۆبه ر ته ك، هاته سه هرامی یه یان به» هرام وه«
وانه به  ر چاوی خۆی به پچه آانیشی له به وه یه  و پهی مانییان له ناو خاك چاڵ آرد ن تا پشتونه آه وه ده  به ئاماژه
واریش  خونده كی نه ی نووسی، بۆ خه رتووآی فره سنووس و په مانی ده. وی تا پشتونه چایانی آرد وه له ناو زه ره سه

ره به  رتووآه هه پهله . ناوبانگه یش به» مانی نیگارآش«آشا، بۆیه به  شنی نیگار و ونه ده آانی به چه ئامۆژگارییه
وه و  وه و به ناو جیھاندا بو بوونه ر مانه نگرانی مانی هه به آوژتنی مانی الیه. بوو» نگ رته نگ یا ئه رژه ئه«آانی  ناوبانگه

ی سازی میزۆپاتامیا به جیھان ر و پیشه نه پدانی چاند و هه گرتنی و بوه ره وتن و په آییان بینی له پشكه ره وركی سه ده
. یان دا م دینه بآردنی ئه آان فتوای بن لیفه م خه غدا مابوو، به آانی به لیفه می خه رده دینی مانی تا سه. مه رده و سه ئه
آانی  آه رزی خسته پشتی آۆه شنك آه له ی آرد، به چه نه شه م دینه ته رانسه ئه ت و چین، تا باشووری فه به ر له ته هه
مانی بجگه . آرد رآی ده ت آبه سحییه ك مه ته آانی ئایینی مانی له  لقه14 و 13آانی  ده ا سهت به جۆره ت سحییه مه

رتووك به  ش په ن له مانی شه ده. ریانی و یۆنانی بوو آانی ئارامی و سه زای زمانه له زمانی دایكی خۆی باش شاره
  )رگیراوه  وه43رگی  به. نگی دھخودا رهه فه: نیارییانه لهم زا شكی ئه به. (رتووآك به زازایی آۆن ماوه ریانی و په سه

  ند              دنیا مه متمانه
  )آردن ه وسه بر و حه سه(دان،  خۆداگرتن، آۆنه به پشووبوون، دان مداراآردن               مۆداراآردن، به

  مردگ                  مردوو
  گا ، آۆمهك ردۆم، خه ردوم                 مه مه
» زن مه«ك  هۆرایه ئستا له زمانی آوردی وه سنی ئه زدا آه په ی مه شكۆ، وشه وره، به زن، گه زدا                  مه مه

  .شكۆیه رز و به وره و به ی گه ماوه آه به واته
، »سنایی دویه«بته  ی ده آه وانه زدا، پچه هۆرا مه رستشی ئایینی ئه نی، ستایشت و په سنایی          مزدیسه زدایه مه

به » زدا«وره،  ی گه به واه» مه«: یایی له س وشه دروست بووه سنه زدایه ڕی وایه آه مه مامۆستا گیو موآریانی باوه
تی بۆ ئایینی  رستنییه به تایبه هاوتای په بته زانای ب رستن، ده ی په به واته» سنه یه«ی زانای ب هاوتا،  واته
  )نگی آوردستان رهه فه(شتی  رده زه

  )ی نووسراوه آه له پیری مۆغان واته(مۆغ                   



  .دات ی مۆخی ئسك یا پشه مانا ده آه به واته» مرز«غز                  مشك، به ئاڤستایی  مه
  )ممنوع(وا،  ن              یاساخ، ناڕه ناومه مه

آانی میدیاآان بووه،  زنترین هۆزه آك له مه رۆآی یه شت و سه رده مانگ، ئامۆزای زهمیدیاما                میدیا، میدیا
  ...وین سره خه ی  ی میدیا و آه ئمه ڕۆه: ی آورد هاتووه وه ته له سروودی نه

  ش، پاشماگ ربه گیراوه، سه» مردن«ی  آی آوردییه آه له چاوآی وشه یه میرات                واژه
ردبوون له  تی، مرخاسی یا جوانمری و مه ردایه زن، مه رد، مرۆڤی چاك و مه وانمه        جوانمر، جهمرخاس       
  .م بۆ ژن بت هه م پیاو ده زمانی آوردی هه

  ن، گیاجاڕ مرگ                 چیمه
بته  آان ده مانی ڕۆژئاواییه، به ز»زروبۆتان مه«بته  نی آوردی ژووروو ده سه ی ڕه میزۆپوتامیا           به زاراوه

آات و له باشووری آوردستان آۆتایی پ  ست پ ده رینه آه له باآووری آوردستان ده ریمكی پان و به میزوپاتامیا، هه
  .دت
  ی م وه ز، ڕه ی په له ڕ، گه مه ڵ                ڕانه مگه

بان و  ، له زمانی آوردی مھره)عاشق، وفا(تی،   دۆسایهودایی، ویستی، گراو، سه ڤین، خۆشه مھر                  ئه
  .وترت وان ده مھره
  یی زه به رم، به وان، دنه بان             مھره مھره

  مھرگا               قوربانگا
  ی ژیانی مینووی رۆستی به واته ر، په ، ڕازبه)معنوی(ری،  وهه ڤی، جه ینه مینوویی             مه

ر  ور و به ی آه مشكی مرۆڤی ژیر به ڕاستی نازانت و زیانی بۆ خۆی و ده و شته ، ئه)حرام           (ناشایست 
  .یه هه

  ت تایبه ن، دانسقه، به گمه ناوزه                ده
  )و حنه لعنت، له(نفرین                

  .بت دار نه نموودی               شتك آه مان و پایه
ی  آاته آه ده» هاوینگا«له آاتی : م آه آرت، یه هدینی پنج جار له ڕۆژدا نوژ ده           له دینی بهنوژ        

: م دووهه. یانییانه ی آرمانجی ژوورو نانخواردنی به له زاراوه» نی هاوه«یا » فراوین«ی  یان، واژه ی به سپیده
له آاتی » شوانگا«: م چواره. ڕۆیه آه دوانیوه» نگا یره ئۆزه «:م سھه. ڕۆ تن تاآوو نیوه له آاتی خۆرهه» ڕاپیتۆنگا«

یه آه به ناوی  نوژكی تر هه. و دادت آه شه» و شه نوژی«: م نجه په. برت ئواراندا آه به نوژی شوان ناو ده
. وه خونرته اودا دهژمردرت آه له آاتی ڕوودا یا آاتی دیاریكر ته و زۆر دوور درژه و پیرۆز ده آه تایبه» آمنه«

ت و پاشان ڕوو له ڕۆژ یا ئاگر یا  گیریه نوژ ده ست بگومان پش نوژ، ده. وه خونرته آان به تاك و آۆ ده نوژه
رسترت، ئاگر و  رست نین و ئاگر ناپه هدینان ئاگرپه مه بوترت آه به زۆر گرینگه ئه. خونرت آرت و نوژ ده ڕووناآی ده
م  آه یه: یه  جۆر ئاگری جیاواز هه5هدینی  له ڕوانگای دینی به. زدای دلۆڤان هۆرا مه آانی ئه كه له دیاردهش ڕووناآی به
رانی دی  به شی مرۆڤ و گیانله ڕیانه، آه له ناو له هوفه م وه دووهه. یه زدا هه هۆرا مه وه، آه له پشگای پیرۆزی ئه بۆرزیسه

آارهنانی  نیشته، آه بۆ به م سپه پنجه. وردایه م وازیشته، له ناو هه چواره. گیادایهم ئاوروازیشته، آه له ناو  سھه. یه هه



ر تاریكی و ناپاآی  مبه  هه ی ڕووناآی و پاآی و زانایی له مان آاتییشدا به نیشانه ه ههلآار دت و  ی مرۆڤ به ژیانی ڕۆژانه
  .آرت و نادانی پناسه ده

  ، تازه، نوێن ن                   نووژه نۆژه
  )مۆدرنیسم(ری، نوخوازی،  گه نكاری               گۆڕانكاری، تازه نۆژه
  رین                    ڕوانگا، بیروبۆچوون، دیدگا، توانین نه
  وازشن، الونا ورامی نه وازش، به هه وازشت                 نه نه

  )دعا(نیایشت                  نیایش، 
نه ملی گا و له ئاشدا  یكه وی ده            نیله، نیرك، یووغ، یووخ، دارك آه له آاتی آندنی زهنییر          

  .ردی ئاسیاو بسورنت سپ تا به نه ملی هستر یا ئه یكه ده
  .پانهآانی  بت و گه وز ده ستردا سه ر ئاوی ئه ڕ، ناوی گوكی سپییه آه له سه ڕ                  نیلوپه نیلوفه
  واسراو ند، هه یوه سته                  په وابه

  )ین رز، ده قه(وام                      
ری  ران له آاتی آاری جادووگه یه آه جادووگه و ورد و وتانه رینه، ئه وڕینه                    به ئاڤستایی وه

  .یخونن ده
  وزه                      هز، زۆر، توانا

  ار                   زۆر، فرهوسی
  ش ن و چاالآبوونی له ده هزبوونی به ش بۆ به ی له رزشت، جووه رزش                  وه وه
  آردن آردن             ڕاهنان و ئاماده رزیده وه
  رز شاوه نده، آه رزر                   جووتیار، آشتكار، جووتبه وه
  فر رف، به بهرف                     وه
  وی                    بووك وه
ری و  وه خته رانی و به ری آامه هانده. ن ن، بمه همه ن، به همه ن، وه هومه ند، وه مشاسپه ن ئه همه سپنت   به مشه ن ئه همه وه

  مر، ئاگاداری ڕكوپكی جیھان ری نه نه یه پاآی و جاویدانی، سوودگه
  چاوی دڵویناو                     

  هاڤی                     نامۆ
  هایدار                     ئاگادار

  فته مه له هه شه هۆرمۆزشید               ڕۆژی پنج
ها به  روه ره و هه ستای خانوبه ر و وه ی چكه به واته» ئوشینگه هه«نگ، به ئاڤستایی  نگ پشدادی        هوشه هۆشه
، »رت مه ی رد، آه یومه آه«آوڕی » شی مه«آوڕی » ك سیامه«آوڕی » رواك فه«گ آوڕی ن هۆشه. ی آوڕمردوو واته

ران  به ی بنیات نا و له پستی گیانله ده ژنی سه ی مرۆڤ و جه وته ڕاژه و ئاسن ناسرا و ئاگر آه می ئه رده گوایه له سه
  .پۆشاآی دروست آرد

  ی ژووروهنی، هز هۆمان                   ویژدان، هزی نه



  قیب، هاوچاو هۆماڵ                    ڕه
  دانی ند خۆرداد، شادی و ئاوه مشاسپه سپنت  ئه مشه ئورتات ئه هه
  »پته هه«وتو، به ئاڤستایی  فته، حه وته، حه فته، حه پته                    هه هه
  آه آه زۆر ورده یه وه ن، دانه رزه ن                  ئه رزه هه
  )ازلی(وه،  یی، له بوونه میشه رمانی                 جاویدانی، هه هه
  )لبۆرز آان آردوویانه به ئه فارسه (رز به ره    چیای هه          رزه    به ره هه
  نی سه ڕز، په ك، به ژیر                   هژا، زیره هه
. ورامییه آی آۆنی هه یه ستی واژه ی گشتی، هه وون به واتهردوون، ب موو جیھان و گه ستی                 بوون، هه هه
  :رمت فه ی ده آه وی له دیوانه وله مه

  نجوور هیجران یارم دایم دڵ ڕه
  فای زولف نیگارم زنجیر جه

  ن رده ی دووری زۆر آه راره خسووس شه
  ن رده بوون به م وای سه»ستی هه«ی  عه زره مه
  بۆ ت نه ینه ی من پ مه س به ونه آه

  بۆ ت نه ینه گورفتار دۆس ب به
  ر رانبه ر                   ئاست، به مبه هه
  وام رده م، به رده مواره                  هه هه
نگی خاڵ،  رهه ، فه)سووڵ ماده، قانون، ئه(وش، خووخده، ڕگای ڕاستی،   رگا، ڕه،)هارمۆنی (           نجار      هه
  3رگی به
  )ق زمی مۆتله واو، نه هارمونی ته(ها،          ڕكوپكی ڕهنجاری گشتی  هه
تی  رین له ڕۆژهه ریمكی پان و به ی بۆ آرده، هه ر آه له ئاڤستا ئاماژه وه  آیشه7 شار، 7وشار                  هه

  آوردستان
  یڤ                   مانگ هه

  یشتن هیمبوون                تگه
گرتن  ندازه گیراوه آه له باری زانستی شوه و سووچ و ئه» ندازه ئه«آی آوردی آه  یه        واژههیندسه          

  .دوت ده
  آاری         هزی ئاسایشت وله هزی ئه

  ڤاڵ ر، هه ر                    بریكار، یاریده یاوه
  بووه می خۆی له آوردستان هه رده  پنگ له سهآه آه پچووآتره یه نگ، یوزپنگ، دڕنده یوز                     یوزپه

  ك گانه                  تاك، یه یه
  ز به ل                    ب باك، نه یه

 



  آان رچاوه سه
 آوردی
وزی نداز حه ئه. شت رده ڤی ئایینی زه ینه ی مه نامه. ئاڤستا  
گ به مین الل ئه جه. ئاڤستا  
علی مه ئازاد حه. ر زینھه. س. ر ر پرۆفسه. شتی رده هڕی ز ك له بیر و باوه یه پوخته  

الدین شافعی آوردی الل جه. جوغرافیایی تاریخی آوردستان  
ال عبدالكریم مدرس مه. وی وله دیوانی مه  

2003  ـ 2002ژمری آوردی ئاڤستا  ڕۆژه  
شاد میران ره. ویی له آوردستاندا ته وشی ئایینی و نه ڕه  

ورامانی مین ههمحمدا. زمانی ئاڤستا  
)ال علی مه(داخی  ره عبدالله قه. شت رته زه  
شاآر فتاح. احمد الشنتاوی. شت رده زه  
یی گۆمه. م. زی هاشم ره. آانی شت و ئامۆژگارییه رده زه  
دزاده حمه مال ئه جه. دوشن آیمن. شت و جیھانی خۆرئاوا رده زه  
ز به مال نه جه. رنجدانك له میتولوژیای آورد سه  
ری نبه م مه حامید درودی، حاته. ورامی بستون نگی سۆرانی ـ هه ههر فه  
شخ محمدی خاڵ. 1رگی  نگی خاڵ به رهه فه  
شخ محمدی خاڵ. 2رگی  نگی خاڵ به رهه فه  
شخ محمدی خاڵ. 3رگی  نگی خاڵ به رهه فه  
ژار هه. نبانه بۆرینه هه. نگی آردی فارسی رهه فه  
  آاروانیسیروان. نگی ناوی آوردی رهه فه
برهان قانع. نگی نوێ رهه فه  
یززاده ها فه ته. آانی زمانی آوردی نگی وشه دووانه رهه فه  

محمدسالح ابراهیمی. قورعان به آوردی  
ژار مامۆستا هه. قورعانی پیرۆز  

علی سایه نعمت. 2رمسر  ری گه وهه گه  
علی سایه نعمت. 3رمسر  ری گه وهه گه  

الن عبدالله ئۆجه. 1 آراسیانه تی دیمه و شارستانیه ره وه به ره تی ڕاهیبی سۆمه وه له ده  
ردوخ مه. مژووی آورد و آوردستان  

داخی ره فازل قه. لی لوللو مژووی گه  
یی آه سدیق بۆره. 1ی آوردی  مژووی وژه  
یی آه سدیق بۆره. 2ی آوردی  مژووی وژه  

  نڤیژین ئیزیدیان
 فارسی

دشیر آزرگشسبموبد ار. آتش در ایران باستان  
ترجمه اورنگ. آتش نیایش  

سوزان گویری. های ایرانی ورهطناهیتا در اسآ  



پور ابولقاسم اسماعیل. آآیین گنوسی و مانوی  
هاشم رضی. آیین مھر میترائیسم  
مھرداد مھرین. آن در شرق و غربیر و نفوذ آیین زرتشت و تاث  

مھرداد مھرین. آیین راستی یا یكتاپرستی زرتشت  
عبدالرحیم گواهی...) مزدایی، ادیان باستانی هند، شیوا، هندو، سیك. تائو(سیا ادیان آ  

هاشم رضی. ادیان بزرگ جھان  
ژاله آموزگار. اراداویراف نامه  

محمود آیانوش. از آیكاوس تا آیخسرو  
یوسف بھنود) زرتشتی، آلیمی، مسیحی(یه از دیدگاه قوانین صاحوال شخ  

گار ـ احمد تفضلیژاله آموز. وره زندگی زرتشتطاس  
عباس مخبر. های ایرانی ورهطاس  

مھرداد مھرین. اشاوهیشتا یا پیام زرتشت  
عباس باقری. دوشمن گیمن. ژ. اورمزد و اهریمن  

هاشم رضی. اوستا  
دآترعباس ساسانفر) برگردان سرود سوم از گاتای زرتشت هات سی از یسنا. (اوستا  
دآترعباس ساسانفر. هات سی از یسنا. اوستا  

احسان طبری. های اجتماعی در ایران ها و جنبش برخی بررسیھا در باره جھانبینی  
توفیق وهبی. ری از ادیان آردانصبررسی مخت  
موبد رستم شھزادی. ها برگردان گات  

مھرداد بھار. بندهش  
رقیه بھزادی. بندهش هندی  

رضا مستوفی. النھرین و ایران باستان بین  
خداداد خنجری. بینش زرتشت  

مسعود میرشاهی. 1هش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا پژو  
مسعود میرشاهی. 2پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا   
مسعود میرشاهی. 3پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا   

دآتر حسین وحیدی. پژوهشی در فرهنگ زرتشتی  
جعفریدآتر ). آید چنانكه از سرودهای آن پاآمرد بر می(پیام زرتشت   

ابولقاسم پرتو. پیر مغان  
اردشیر خدادادیان. ها و مادها تاریخ ایران باستان آریایی  

دآتر محمود هومن. تاریخ باستانی ایران  
پور افغالمرضا انص. تاریخ تبار و زبان آذربایجان  

رشید شھمردان). گان زرتشتی فرزانه(تاریخ زرتشتیان   
زاده یهمایون صنعت. مری بویس. تاریخ آیش زرتشت  

آریم آشاورز. دیاآونوف. تاریخ ماد  
محمدعلی خنجی. تاریخ ماد و منشا نظریه دیاآونوف  

)شیوا(بابامردوخ روحانی . 1) علما، ادبا، شعرا(تاریخ مشاهیر آرد   
)شیوا(بابامردوخ روحانی . 2) علما، ادبا، شعرا(تاریخ مشاهیر آرد   



)شیوا(ردوخ روحانی بابام. 3) علما، ادبا، شعرا(تاریخ مشاهیر آرد   
هاشم رضی. العه دینھای ایرانیتاریخ مط  

محمود پدرام. تمدن مھاباد  
هایده معیری. تمدنھای اولیه و باستانشناسی خاستگا آنھا  

دآترپرویز رجبی. های ایرانی جشن  
عمادالدین دولتشاهی. اوستاهای ناشناخته  جغرافیای غرب ایران ـ آوه  

آاردوخ. م. 1ون های آرد از دیرباز تاآن جنبش  
آاردوخ. م. 2های آرد از دیرباز تاآنون  جنبش  

داریوش آشوری. چنین گفت زرتشت  
پرویز شھریاری. 13 تا 1از سال . چیستا  

پورداود). جزوی از نامه مینوی اوستا(خرده اوستا   
ناظر ابراهیم میرزای. خود پتت  

جھانگیر اوشیدری. دانشنامه مزدیسنا  
مھرداد مھرین). تشتفلسفه دین زر(دین بھی   

دآترحسین وحیدی. دین پایه زرتشتی  
آبادی الله نجم سیف. دینھای ایران باستان  

شیوا آاویانی). عرفان زرتشتی(یین زرتشت رازوری در آ  
جالل ستارت. ژان پیربایار. تشرمزپردازی آ  
جمشید فخرایی. روایت پھلوی  

دآترگلمراد مرادی. روایت و تاریخچه جشن نوروز  
ن ژاله آموزگارآپھلوی ادبیات و دستور زبان   

آبادی نجم. س. تاوادیا. ج). فارسی میانی(زبان و ادبیات پھلوی   
پور ابولقاسم اسماعیل. زبور مانوی  

آامران فانی. زرتشت سیاستمدار یا جادوگر  
الدین آشتیانی جالل. زرتشت مزدیسنا و حكومت  

بھروز صفدری. )شرحی بر پیش گفتار چنین گفت زرتشت(زرتشت نیچه   
آاشانی محمدسعید حنایی. زرتشت نیچه آیست؟  
هاشم رضی. زرتشت و تعالیم او  
نیا مسعود رجب. زرتشت و جھان غرب  

تیمور قادری. زروان  
آیخسرو آشاورزی. زمان زرتشت  

آتایون مزداپور. یین زرتشتیآزن در   
الله علوی هدایت. زن در ایران باستان  

صادق هدایت. ر پاپكانزند و هومن و آارنامه اردشی  
 زین ابزار پورداود

علی دهقان. ائیهسرزمین زرتشت رض  
دآترحسین وحیدی). غاز پیامبری زرتشتآدر ( گاتھا 29سرود هات   
دآترحسین وحیدی). دو نیروی همستار( گاتھا 30سرود هات   



دآتر محمد مقدم. سرود بنیاد دین زرتشت  
پورداود. سوشیانس  

مزداپورآتایون . شایست ناشایست  
احمد تفضلی. ژاله آموزگار. جان هینلز. یر ایرانطشناخت اسا  
صریجابر عنا. یر ایرانطشناخت اسا  

مھربان مھرخداوندی). گفتارهای به فارسی و انگلیسی(شناسایی زرتشت   
دآترحسین وحیدی. شھر روشن زرتشت  

 عرفان ایرانی مغان و جھانبینی زرتشتی
محمدرئوف مرادی). ای آردی ورهداستانھای اسط(پوش  عروس سرخ  

حسن پیرنیا. یر تاریخ ایرانطر اساصع  
سعید عریان. آنت. روالند ج). نامه دستور زبان، متون، واژه(فارسی باستان   

پورداود. 1فرهنگ ایران باستان   
سروش سروشیان. فرهنگ بھدینان  

مصطفی پاشنگ. یابی واژگان فرهنگ پارسی و ریشه  
وشی بھرام فره. فرهنگ پھلوی  

یضهاشم ر. 1فرهنگ نامھای اوستا   
یضهاشم ر. 2فرهنگ نامھای اوستا   
یضهاشم ر. 3فرهنگ نامھای اوستا   

نوشیروان دادگر. فرهنگ نوشیروان  
احسان بھرامی. 1های اوستا  فرهنگ واژه  
احسان بھرامی. 2های اوستا  فرهنگ واژه  
احسان بھرامی. 3های اوستا  فرهنگ واژه  
احسان بھرامی. 4ستا های او فرهنگ واژه  

های تازی به پارسی نگ واژهفره  
دآترفرهنگ مھر. فلسفه زرتشت  
عبدالعلی دستغیب. دانیل استنلی مك. فلسفه نیچه  

موبداردشیر آذرگشسب. 1تشت ها سرودهای زر گات  
موبداردشیر آذرگشسب. 2تشت ها سرودهای زر گات  

موبدفیروز آذرگشسب. گاتھا سرودهای مینووی زرتشت  
موبداردشیر آذرگشسب. سمانی زرتشتھا یا سرودهای آگات  

هاشم رضی. گاهشماری جشنھای ایران باستان  
)آوپی(تقویم )  ایرانی2700سال (گاهنامه   

منفرد. ج. گزارش زادگاه زرتشت و تاریخ اساطیری ایران  
دآترحسین وحیدی. لغزشھای در شناخت آیش زرتشتی  

نزهت صفای اصفھانیدآتر. گئوویدن گرن. مانی و تعلیمات او  
پورداود. سرودهای زرتشت) اهاثگا(مجموعه اوستا   

آذرگشسبموبداردشیر . داب زرتشتیانآهبی و ذمراسم م  
)پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا(مردم گیاه   



الله صفا دآترذبیح. مزداپرستی در ایران قدیم  
دآتر معین. 1مزدایسنا و ادب پارسی   
دآتر معین. 2 مزدایسنا و ادب پارسی  

آذرگشسبموبداردشیر . مقام زن در ایران باستان  
ایرج وامقی. های مانی و مانویان نوشته  
دآترمھوش واحددوست. طیری در شاهنامه فردوسیهای اسا نھادینه  

منفرد. ج. 1ها  نیاآان باستانی آرد در تاریخ و اسطوره  
منفرد. ج. 2ها  نیاآان باستانی آرد در تاریخ و اسطوره  

عبدالرحیم گواهی. نامه ادیان واژه  
سعید عریان). فرهنگ پھلوی(نامه پھلوی، پازند  واژه  
پور دآترابراهیم. نامه آردی، فارسی واژه  
پور دآترابراهیم. نامه فارسی، آردی واژه  
)یی آه بوره(زاده  صدیق صفی. های همانند در پھلوی و آردی واژه  

هاشم رضی. 1) د دیوقانون ض(وندیداد   
هاشم رضی. 2) د دیوقانون ض(ندیداد و  

هاشم رضی. 3) د دیوقانون ض(وندیداد   
هاشم رضی. 4) د دیوقانون ض(وندیداد   

زاده داود منشی. ژوزف مارآوات. وهرود وارنگ  
فرامز نجدسمیعی. رودلف ناومان. های تخت سلیمان و زندان سلیمان ویرانه  
پورداود. ویسپرد  

پورداود. اهایاداشتھای گاث  
پورداود. 1سنا ی  

پورداود. 2یسنا   
پورداود. 1ها  یشت  
پورداود. 2ها  یشت  
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