
 جەژني سەدە
 ن وموفەريبورز رەحنا

 

 ەكانزەردەشتي  باب و باپيراني) لە بنەچەوە بۆ وەچەكانيان( پێش هەزاران سال لە  كۆپەرنيكۆس و گاليلۆ 

رۆژمێرێكي  زانياري بەهاداريان سەبارەت بە سورانەوەي زەوي بەدەوري هەتاودا ) خۆر( هەبووە.

, ە و وەك دەرەئەنجامێكيشكە تيايە ئاراستە رێگاي زەويان تيا كێشابو  1ان هەبووەشيانموونەيي نايابي 

ي تيا ئەگۆرا كاني سالوەرزە تێپەرێ بەگوێرەي خۆر شوێنانەي كە ئەبوايە زەوي پيا ژنيان ئەگێڕا بۆ ئەو جە

بە بۆنەو ئاهەنگ گيران ) ميهرەجانەكان( ) ووشەي ميهر جان  يا دروست ئەبوو , ئەو رۆژانەش كران 

لەووشەي ميهرەوە هاتوە و ميهرجانيش ئاماژەيەكە بۆ بۆنەيەكي تايبەت و بۆخۆشي و سوپاسگوزاري 

يريانا ڤايجا ئەژيان واتە لەناوچەي لە ئا  ئەمانە سەدە يەكێكەو لەو ميهرەجانانەي كەكاتي  سروشت.

 بەستەلەكي باكوور .

 216هاويني بەستەلەكي باكوور  كە ماوەكەي لەناوچەي بەستەلەكي باكوور , تەنيا دوو وەرز هەيە.    

ارس ) ئازار( و م -20/21رۆژه , لە وەرگەراني بەهارييەو دەست پێئەكات ) يەكەم رۆژي فارڤاردين واتە 

رۆژ پاش  31ئوكتۆبەر( زستانيش  22 –ميهر  30وەرگەراني پايزە)  پاشرۆژ  30 كۆتايي دێت بە

ئۆكتۆبەر( و كۆتايي دێت بەوەرگەراني بەهاري  واتە  23 –ئاب  1وەرگەراني پايزە دەست پێئەكات ,) 

 رۆژي نەوروژ.

وە لەبۆنەي لە ماوەي ژيانيان لە بەستەلەكي باكوور , باب و باپيراني زەردەشتيەكان ئاهەنگيان گێرا

وەرگەراني بەهارەو بەسەرەتاي سالي نوييان داناوە , هەردوو بۆنەكەش  دوو بۆنەي گاهانبارن. ماناي 

گاهانبار واتە دەستنيشان كردني مێژووي تەواوي ئاهەنگ گێرانەكان دياري ئەكات )تا ئيستا وەك ئاهەنگ 

نەي كە تيايەئەژين . هەردوو لەناوزماني  كوردي شيرين ماوەتەوە( و ئاماژەيەكيشە بۆ ئەو شوێ

( واتە ) ناوەراستي هاوين ( ئەوي تريش بى)ئايە مايديۆشاهيم)  ناويان لێنرابوو بە يەكيان گاهانبارەكەش

 2ثێرم/ سائريم ( ) هاتني زستان(.

واتە سەدي خۆمان  100سەدەش بە ماناي  ئەگێردرا, بە بەردەوامي  ئيتر بەردەوام ئاهەنگ گيراني سەدە  

هەمين رۆژ پاش وەرگەراني بەهارە ) 317هەمين رۆژي زستان , كە ئەكاتە 100ويش بەماناي دێت ئە

يا جانيوەري(. لەگەل دوو سيەكەكەي تري  2سيەمين رۆژي كانوني  –بەهمەن -دەهەمين رۆژي بەفرانبار

اهاتوو زستان كە پاش ئەمانە دێن , سەدە دەستنيشاني سەرەتاي چاالكيەكاني خۆئامادەسازي بۆ هاويني د

 ئەكات.



, بۆيە كە كۆچيان كرد بۆ  وەرگرتن لەژيان ئەكەن وانەكاني زەردەشت پێداگريان لە جۆش و خرۆش

ناوچەكاني هێلي كەمەرەيي بەردەوام بوون لە ئاهەنگ گيران و هەمان ئەو بۆنانەي كە لە ناوچەي 

بەستەلەكي باكوور ئەيان گێرا بەردەوام بوون سەرەراي چەند ميهرگانێكي تري نوي تايبەت بە بۆنەكاني 

وازي هەيە وەك  لەوەي كە لە بەستەلەكي هێلي كەمەرەيي كە چوار نشينگەيەو بۆيە چوار بۆنەي جيا

ئەمرۆ ئەم ميهرەگانانە بەڵگەيەكي يارمەتيدەرە بۆ سەڵماندني مێژووي كۆچ وڕەوي باكوردا هەبووە.  

  ئاريانيەكان .

 چەند خالێكي گرنگ هەيە كە پێويستە لەم بارەيەوە ئاماژەيان پێبكرێت:  

بەم شيوەيە بەمەبەستي , ئاماژە كردن  نێوانياندايەيش لە ناوناني هەموو ميهرەگانە كۆنەكان و گاهنبار -1

 بە كاتي ئاهەنگ گێرانەكە بەووردي و لەكاتي خۆێدا.

هەموو ڤێستڤالەكان تايبەت بوون بە سروشت و ئاهەنگي تايبەت بە  خواوەند يا پيرۆزي يا بە  -2

 فريشتەكان نەبووە .

 انايي بنەچەي زەردەشتيان.هەموو ميهرەگانان ئاماژەن بۆ بواري بەرفراواني  شارەزايي وز -3

 ئاهەنگگێراني سەدە 

لەم رۆژانەي ئيستادا,  ئاهەنگ گێراني سەدە , دەست پێئەكات بە كردنەوەي ئاگرێكي مەزن لە كاتي 

خۆرئاوابوندا )الزۆ( لەناوەندي شوێنێكي گشتيدا .  لەرۆژەكەي ئەو ئيوارەيە , خەلكي ئەكەونە دەشت 

ووشكەكان كۆئەنەوەو,  مناالنيش دەرگا بە دەرگا ئەكوتن بۆ كۆكردنەوەي چيلكە ودەرو چيلكەو دارولقە 

, لە خۆر ئاوا دارو لەماالن و هەمووشيان ئەيهێنن بۆ ئەو شوێنەي كە برياري لەسەر دراوە لە ناوەندي شار

و پاشان  وەك پيرۆزييەكبوون, خەلكەكە لە دەوري كۆئەبنەوەو چەند موبدێكيش نيايشي ئاگرەكە ئەخوێننەوە 

ئاگرەكە ئەكەنەوە و خەلكە كە بە دەوري ئاگرەكە كۆبونەتەوە شيريني  خواردني خۆش بەناو يەكتر دابەش 

 ئەكەن 

 ,  رژێمي ئاخوندەكان ئەم ميهرەگانانەيان سەركۆنە كرد.1979پاش شۆرشي ئيسالمي   

ەشتيەكان هەبوو بە پێچەوانەشەوە , بەرامبەر بەم هەڵوێستەي رژێمي ئيران هەرچي كەسە نازەرد

هەلويستيان وەرگرت و بەرامبەر بەم بۆنە مێژوويەو ساالنە ژمارەيەكي بێ شومار ئامادە ئەبوون و , بە 

رادەيەك خەلك بە پاس و لە ناوچە دوورە دەستەكانەوە ئامادە ئەبوون لە چەند شوێنێكي  سەنتەري 

 ئاهەنگەكان لە يەزد و كرمان و تيهران .

ي دوايي شوێني سەرەكي ئاهەنگەكان لە يەزد لەگوندي) چەم( يا شامي كۆن بوو كە لە ماوەي ئەم دوو دەيە

ژمارەي دانيشتواني زۆر كەمن بەهۆي كەمي ئاوي تايبەتكراو بە كشتوكالي , بەالم ئاهەنگەكان سەرنجي  

خەڵكێكي زۆري بەرەو شام راكێشا و خەلكێكي زۆر لەناوچەي زۆر دوورەوە ئامادەي ئاهەنگەكە ئەبوون 

 كە وەك ناوچەيەكي گەشتياري لێهات بەتايبەت بۆ بيانيەكان . 



, رژێمەكەي ئيران چەند ڕێوشوێنێكي گرتەبەرو ئاهەنگەكەي تايبەتمەند كرد تەنيا بۆ  2016لەسالي 

زەردەشتيان و قەدەغەي كرد لە نا زەردەشتيەكان . بيانوەكەشيان ئەوە بوو كە شام گوندێكي بچوكە و 

دياريكراوەو نابي ئەو ئاگرە مەزنە بكرێتەوە لەوێ.  هەر ناوچەيەك ئاهەنگي تايبەتي خەڵكەكەشي ژمارەيان 

خۆي بگێرێت و  ئەوانەشي زەردەشتي نين بۆيان نيە بەشداري ئەم ئاهەنگانە بكەن . هەروەها پۆليسي 

اهەنگە كە ئيسالميان نارد بۆ ئەوەي چاودێري ئامادەبووان بكا و رێنەدات بە نازەردەشتيەكان كە ئامادەي ئ 

 بن .

 چەند بۆچونێكي هەڵە سەبارەت بە سەدە

پاش هێرشە بەربەريەكاني عەرەب و سوتاندن و لەناوبردني ئەوهەموو كتێب وسەرچاوانەو  -1

وەرگەراني زۆرەمليي خەلكە كە بۆ سەرئايني ئيسالم , بريكي كەمي زانستە بنچينەييەكان مانەوە 

سەبارەت بە ئاهەنگەكاني سەدە ,زۆربەي ئەوانەشي مابونەوە تەنيا بۆ روشاندني ناو و ناوبانگي 

,  دووبارەكردنەوەي ئەم درۆيانەش جۆرە رەسەنيەتيەكي ەشتيان بوو كە ئەمانە ئاگر پەرستن زەرد

 پيێ ئەبەخشي بە تێپەربووني كات بۆيەنابێت وەك سەرچاوە مامەلەيان لەگەل بكرێت.

رۆژ پێش نەوروژ  50شەو لەگەل  50هەڵەيەكي باو هەيە , ئەويش بە بەستنەوەي ووشەي سەدە بە  -2

 بەستيەتي. ئەمە راست نيە و هيچ بنەمايەكي پشتبەستراوي پي نيە..گوايە ئەمە مە

هەنديكي تر ئەم ئاهەنگەيان بە چەندين داستان و بەسەرهاتي خەياالوي ئەفسانەيي بەستۆتەوە , كە  -3

هەرگيز ناتوانريت بە راست بزانرێت ولە سيمايەكي نيشتماني زياتر نيە , لە راستيشدا , بنەماي 

اندەري ئەو زانياريانەي  ئاريانيە كۆنەكان  سەبارەت بە سورانەوەي زەوي سەرەكي سەدە  كە نيش

هەروەك چۆن زانستەكاني بەدەوري خۆردا وون بوو و ئيستا ئەم زانستە خراوەتە پاڵ گاليلۆ . 

دەرمان سازي زەردەشتيەكان تەنيا لەبەر ئەوەي وەرگێرابوونە سەر زماني عەرەبي , ئەمرۆ 

 ئيسالمي و گوايە ئيسالم مايەي رابوون و رێنيسانسي ئۆروپايە .خراونەتە سەر دەستكەوتي 

 

 لەوانەيە خەرەدي زاڵ بێت 
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