)Tekst om julefeiring på Kurdisk (sorani

مانگی دیسەمبەری هەر ساڵێک
مانگی دیسەمبەر وەک کۆتا مانگی ساڵ ،گرنگیەکی تایبەتی هەبووە و هەیە
بۆ ڕەنگە جیاوازە ئاینییو کلتووریەکانی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی.
پێش هەر شتێک کۆتایی هێنان بەساڵیک لە کارو چاالکی ژیانی تاکەکان ،و
پێویستی پشودان و خۆ ئامادەکردن بۆ ساڵێکی تر.
پێش لە زاڵبوونی ئاینیی مەسیحیش نەرویجیەکان لەم مانگەدا شوێنی کارو
ژیانی خۆیانیان ڕووناک کردۆتەوە تا لە ناخۆشیەکانی تاریکی و شەوگاری
درێژی ئەم مانگە کەم بکەنەوە ،ئەم کارە ببووە خویەکی باوی دانیشتوانی ئەم
ناوچەیە.
ئاینیی مەسیحیش ئەم خوو و نەریتەی بۆ خۆی بەکارهێناو  ،مۆری مەسیحی
بوونی لێدا .هەتا ئێستاش بەکارهێنانی ڕوناکی بۆ جوانکردن و ڕازاندنەوەی
شوێنی کارو ژیان گرگیەتی خۆیی هەیە .بەدڵنیایەوە ڕووناکی خۆشیو ئومێد
بە مرۆڤەکان دەبەخشێت.
لەیەکەم یەکشەمەی مانگی دوانزە کە بە ئەدڤێنت ناسراوە خۆ ئامادەکاری
دەکرێت بۆ چەژنی لە دایک بوونی پێغەمبەری مەسیحیەکان کە بە کریسمس
دەناسرێت  .کریسمس گەورهترین جەژنی کریستیانەکانە ،کە ڕۆژی
لەدایکبوونی یەسووسە ( ،)Jasusکە بە کوردی پێی دەڵێین (مەسیح).
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لە ئاهەنگەکانی کریسمس( یول) شار ،شەقام گەرەکەکان  ،ماڵ ودوکانەکان
بەگڵۆپی ڕهنگاوڕهنگ و بەفری دهستکرد دەڕازێندرێنەوە .بازاڕ زۆر قەرهباڵغ
دهبێت و مارکێتەکان نرخی شتومەکانیاندادهبەزێنن.
هەروەها زۆربەی خێزانەکان لە ماڵەوە داری کریسمس دەڕازێننەوە و ئەو
دیارییانەی کە بە تەمان لە ئێوارەی کریسمس دا بیدەن بە یەکتری هەموویان
بە پێچراوەیی لە ژێر دارە ڕازاوەکەدا دادنرێت .گەورە و بچووک تامەزرۆی
ئەو ئێوارەیەن کە دیارییەکان دەکەنەوە و دڵیان خۆش دەبێت .هەروەها زۆر
خێزان هەموویان یان زۆربەیان لە ماڵی بابەگەورە یان دایەگەورە کۆدەبنەوە.
پێکەوە نانی تایبەت بەو بۆنەیە دەخۆن و پێکەوە کاتێکی خۆش بەسەر
دەبەن.
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ڕۆژی کریسمس لە زۆربەی واڵتانی جیهان و ئەوانەی مەسیحییەکان تییایدا
کەمینەن یان نین ،ئەوا وەک ڕۆژێکی کلتووری دەکرێتە ڕۆژی پشوو .خەڵکی
سەردانیی یەکتر دەکەن هاو خەمیو سۆزوو خۆشەویسییی بۆ یەکتر
دەردەبرن.
بابە نۆئێل یان ( یولە نیسە  )- julenisseیان ( )Santa Clausئەو
پیاوه پیرهیە کە ڕیشێکی سپی و جلێکی سووری لە بەردایە و تورهکەیەکی پڕ
لە دیاری پێیە ،خۆشەویستی مندااڵنە لە ڕێگەی بەخشینیی دیاریە تایبەتەکانی
بۆ مندااڵن بە گشتی بۆ منداڵە خێزانە هەژارەکان بەتایبەتیی.
هەفتەی کۆتایی مانگی دیسەمبەریش هەفتەی پێشوازی کردنە لە کۆتایی
ساڵێک کە بۆ مرۆڤەکان پڕە لە یادگاری خۆش و ناخۆش ،لە کەوتن و
هەڵسانەوە ،گەیشتن بەهیواکان لە نەگەیشتن بە هیواکان...هتد.
دوا ڕۆژی ساڵیس کە بە ڕۆژی سەرسال ناسراوە ،خەڵکی لە دەوری یەک
کۆدەبنەوەو دیاری دەدەن بەیەکتری پیرۆزبایی لە یەکتر دەکەن بە بۆنەی
هاتنی ساڵیکی تازەوە.
مانگی دیسەمبەر مانگی خەو بینینە بە ساڵێکی تازە بۆ ژیانیکی ئاسودە و
دوور لە شەر ،نائارامی ،هەژاری و ناخۆشیی ،ئومێد بە ژیانێکی باشتر.
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