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Li nav Yazdanparêzan 

CEJNA BATIZMIYÊ, AN JÎ SERSALA ARYANÎYAN 
 

Keleş Kiwêxî 

 

 

 

Demeka dirêje ku baweriya kurdên Ezdayî, Yêzdanperez bûye babeta 

lêkolînên zanyarî û dîroknasan, bala lêkolînvanan kişandiye ser xwe, lê mixabin 

pirr sedemên dijwar li hemberî bawerîya me hene û ew xistine nav tevlîheviyên 

mezin, nehiştine ku hin lêkolînên serbixwe li ser vê bahwerîyê werin çêkirin. 

Bêhtir ji rastiyên zanistî, berjewendiyên siyasî, cihên xwe girtine. Ev jî rasterast 

girêdayî pirsa kurd û Kurdistanêye, ji ber ku Ezdayetî û kurdayetî herdem bi hev 

re, di nava yek wateyê de bi rê ve çûne û bi hevûdin re jî ketine nava tengayîyan. 

Kurdîtî û Ezdayetî li gor ti mirovan û ji ber ti tirs û xofan ti caran ji hevûdin 

nayê qetandin. Dijmin û dilnexwazên gelê kurd, hertim li hemberî vî Dînê dîrokî 

kar dikin, da ku rastiya Kurd û Kurdisranê berevajî bikin. 

Bi komkujî û bi ferman û berevajîkirina Ezdatiyê, ew dixwazin çanda Gelê 

kurd nebût bikin. 
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CEJNA BATIZMIYÊ, AN JÎ SERSALA ARYANÎYAN 

Cejna qimetê Ronahîyê li hemberi Taribûnê (Cejna Batizmiyê anji Cejna Pîrê Alê/ Arî) 

Ev Cejin li cem civakên Ariyaniyan bi gelek navên cuda tê pirozkirin, tê 

gotin kû di Orjinalê xwê de di dema Mitrayiyan de bi navê Cejna Gakujê ango bî 

navêki din ji Mêhrigiyanê hatiyê Pirozkirin. Li Hindistanê bî navê Cejna Nedran 

tê Pirozkirin; îranî jê re dibêjin Cejna Mehrêgan.  

Baş e kurd ji vê cêjnê re çi dibêjin? 

Ezdiyên herema Esifnê vê cêjnê bi navê Bêlindapîran piroz dikin. Li 

Şengalê û herema Torê li nav Celkan ji navê vê Batizmî ye.  

Ev Cejn bi du navan tê naskirin: 

1) Bi navê Cejna Batizmîyê  

2) Cejna Pîrê Ari, ango Cejna Gelê Arî. 

Ev Cêjin wek Cejna Celkan tê binavkirin an jî tenê Ezdiyên Celka farz tînin 

kû çêdikin. Lê di rastiya xwe de, ev Cejin (heyra) ya hamû civakên Ariyaniyan e 

ku ji ber karasat û fermanan civak ji tirsan mecbur mane ku dev jê berdin. 

Wek em dizanin, ji mêj ve, ji ber tirsa zordaran ev cejina me ya kevnare li 

piraniya heremên rojperezan hatibû rawestadin. Dibêjin, di sedsala 16mîn de bi 

rêvebiriya Pîrekî ji herêma Lalişa Piçuk, hin herêmên din ev cêjin carek din 

biserûber dibe û tê pîrozkirin. Lêbelê bi sed heyif û mixabin mixabin, li hin 

hereman ev gerdîş pêknehatiye, dibe ku , xelkên hin herêman an ji vê agadar 

nebûne yan jî ji wî Pîrî bahwer nekirine. 

Dibejin demekê ji deman li herêma Celka kesekî bi navê Piyalî hatiyê 

mintiqayê Merdinê. Têgotin ku di sala 1600 P.Z. de li herema Torê, Ezdiyên Celka 

ji tirsan nave Pirê Arî wek Piyalî bilêvkirine. Pîr Arî hatiyê nav civakê û ji wan rê 

gotiyê, “Êy civaka Rojpêrez we Cejneka gelek bi bi qedir û qimet ji bîrkiriye.” 

Civak ji wî dipirse û dibêje, “Tu kî yî û behsa kîjan cêjnê dikî?” Ew jî dibêje, “Ez 

Pîr Ari me. We cêjna Arî, ya Parastina Ronehiyê li hember taribûnê, Cejna Gakujê 

Mitra, Cejna Parastina Alê (Bazimbar) ji birakiriyê.” Tê gotin ku Pîr Arî demek 

direj li wê herêmê dimîne û navaroka Cêjna Arî roj bî roj bî wan re vedibêje. 

Hefteya Cêjna Arî wiha ye: 

Yekşem: Roja cil şûştinê û amadekariyên Cejnê 

Duşem-Sêşem: Dayîna xêra miriyan 

Çarşem: Pezguran 

Pêncşem: Şîlan 
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În: Gera li nav malan 

Şemî: Xewkirin û vehesandin 

Yekşem: Sersal 

 

Di roja cejnê ya dawiyê dê ew kes (Pîr Arî) winda dibê û bi wî awayî navê 

cejnê ji dibe Cêjna Batizmê. Helbet têkiliya vî navî û batinîbûnê heye. Ev nav di 

hundirê xwe de wateya tiştekî veşartî, ji pêş çavan wendabûyî destnîşan dike. 

Jixwe Pîr Arî / Piyalî yekcar winda dibe. Diyare ji ber vê egerê bi vê cêjnê re 

dibêjin Cêjna Batizmê. 

Li gor salnameya rojavayî, hefteya duyemîn ji meha yekê, lê li gor 

salnameya rojhilatî jî, hefteya dawiya meha dozdehan ev cêjn tê pîrozkirin. Her 

wiha li roja dawiya a Cejnê jî derbasî sala nû dibin. Ev Cejin, hem wek şahiyekî û 

hem jî wek Sersala me tê hesibandin.  

Tidarika Cêjnê: Ji ber ku di meha yekê de çardeh û yek hene, Cêjin roja 

yekşemê dest pê dikê û roja şemiyê jî bi dawî dibe. Pîrozbahiya vê Cejnê, ji bo 

rûmet û rêzgirtina Xwedayê heft tiştên pîroz, ên li ser erd û ezmanê vê Cîhanê ye. 

Roja yekşemê destpêdikê û roja şemiyê jî, bi dawî dibe. 

 

Heft tiştên pîroz ev in: 

1. ROJ. 

2. HEYV. 

3. STÊR. 

4. AX. 

5. AV. 

6. AGIR. 

7. BA. 

 

Ji heft tiştên pîroz, ya herî sereke roj e û roj jî bergeha me ye.Yêzdanperez 

her roj du caran, li hemberî roja pîroz disekinin, bejna xwe ditewînin û daxwaza 

hin tiştên baş ji Xwedanê rojê ji Yêzdanê xwe dikin. 

 

EV HER HEFT TIŞT TIM Û TIM ZINDÎ NE 

 

Li gor bahweriya Yêzdanperezan, ev her heft tiştên pîroz, ên ku li ser Erd û 

Ezmanê Cîhanê tên dîtin, tim û tim zindî ne û wê zindî bimînin. Ji ber vê sedemê 
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jî, navekî din jî li me hatiye kirin, hin kes ji me re dibêjin Ê zindî, an go kesên ku 

bahweriya xwe bi zindîbûna heft tiştên zindî tînin û rûmetê didin heft tiştan. 

 

HEFT ROJ 

Li gor nêrîn û baweriyên bawermendên dînê me, sal û zeman, dem û 

dewran, hemû li derdorên heft rojan dizvirin. Ango sal û zeman, dem û dewran 

hemû heft rojin. Cîhan jî bi heft tiştên pîroz hatiye sêwirandin.  

 


