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واری یان  خونده  نه، خراپترهنتره یا وره ویتریان گه یان له ئه نازانم آامه

وخۆی   نجامكی ڕاسته ره وتن ده رایه دواآهی ئاشك وه وتن؟ خۆ ئه دواآه
وا  وتووش، ئه و دواآه وار بو ك خونده ر خه گه م ئه به. واریه خونده نه
 .ین بكهله نواندا راوردیان  وساته به ب ئه ده

ڕی ئیالفیش  و له ماپه هرامی میسری بینیم له ئهم سادا   ئه29/11له 
و به   ژنانی تورك ڕازین% 39، وه ته وهبوآراك له تورآیا  نكتایه ئه
 ".  مرد له ژنی خۆی بدات"تدا   ندێ حاه زانن له هه قی ده هه
 15نیان له نوان  مه   ژنی تورآیا آراوه، آه ته8000ڵ  گه نكتایه له و ئه ئه

قی مرده له  و ژنانه پیان وابووه حه ئه% 29. دا بووه  سای49و  سای
ری  به وه و ڕقه ڕووی مردی بووه ر ژن ڕووبه گه ئهی خۆی بدات  آه ژنه
ر مرد زانی ژنی  گه رفكردنیش، ئه ت به پاره سه باره سه. دا آرد گه له

% 27وا  و ئیسرافی آردووه ئه آردووه رف  سهپوپوچ ی له شتی  آه پاره
ڵ  گه ر ژن له گه پیان وابووه ئه%  .23بدرێ و ژنه تی هه پیان چاآه ئه

م بۆ چشت سووتاندن  به. م بوو پویسته لی بدرێ مترخه آانی آه مناه
 . بوون% 6نھا  ڵ لدان دابوون، زۆر نیه ته گه میان له آه
%  :57 نجام داوه ده ی ئه نكتایه و ئه ی آه ئه نیه ده و ڕكخراوه مه ئه

 .ژنانی شار% 32نھا  ر ته رامبه ڵ لدانی ژنانن، به گه ژنانی الدێ له



ی  و ژنانه ی ئه یه، ڕژه وه تر ئهیر رنج ڕاآشترو سه مووی سه م له هه هب
پیان وابووه پیاو % 36واو آردووه   ییان ته  و  ئاماده وارن آه خونده
ی  م ڕژه به. ی خۆی بدات آه ك له ژنه یه ب هیچ هۆیه بۆی هه

تی  قیه ه پیاو حهی آه پیان وابوو وانه له% 99فێ بۆ  آان ده واره خونده نه
 .ب هیچ هۆآارك له ژنی خۆی بدات

وتووه،  واره دواآه خونده آه چونكه نه واره خونده وه گوتمان نه باشه ئه
قیره  بدرێ، چونكه فه عقول تی هه آی مه یه ب هیچ هۆیه ئاماده
ی خۆی بدات  آه یه له ژنه  و پیاو بۆی هه نراوه دین ڕی پداوه یه تگه

 واران بۆ؟  ی خونده م ئه به. تی پداوه سه اوه، خوا دهچونكه پی
ر  آانیشیان هه  ژنه من پم وایه،ن بر وه خته پیاوانی تورآیا بهچ  وا پده

و   وه بته ش ده و لدانه گوناهیان ڕه یه وابزانن به وانه لهچونكه  رن، وه خته به
و دان به  برگرتن باسی سهند  الآان چه وه نیه مه ی ئه ئه. شت هه چنه به ده

و  ك لهخۆ زۆر. آان و ناخۆشیه ت ن له آاتی موسیبه آه خۆدا گرتن ده
ر  به  بكات، لهتدار نقه سه ب مسومان له دژی دهالیانه پیان وایه نا مه

 :دوو هۆ
تدار، یا به  سه سه بۆته ده و آه  ئه ری خوایه ده ی قه وه ر ئه به له: م آه یه

رپرسیارتیه  و به ی بۆ ئه سه و آه ئهس   آه زاران ناو هه ر، خوا لهآی ت مانایه
وری بخۆو  نانی گه(ن  واریش ده  نیه له آورده وه ئه.  بژاردووهڵ هه
بو سوفیانیش آه بوو به  ی آوڕی ئه  معاویه).هوری د  له گهوات ه سه
س  خوایه آه: ووتیگ آردو ده ه پیاوگ بوو دوعای دهلیفه گوی ل خه

سیش ناتوان شتك  خشی، آه ر تۆ بیبه گه غه بكات ئه ده ناتوان شتك قه
ر خرا بانگی آردو، پی  موعاویه هه. ی ی بكه غه ده ر تۆ قه گه خش ئه ببه

:  عابید گوتیآابرای. ت له آوێ هناوه وعایهو د ره بزانم ئه وه: گووت
زۆر باشه، بانگ : موعاویه گوتی. ر گوم ل بووه مبه م له پغه وره گه
م  موو نوژك ئه موو مسومانك به تۆبزی دوای هه ب هه ن، ده بده
مینه خۆشكردنی  ش زه اویهستی موع به ت مه به هه. ه بخونی رمووده فه



ر  سه گرتن بهست  و ده  ن ی مسومانا لیفه پاندنی بوو به خه پرسی خۆ سه
ت  به هه. زراند ئیسالمی دامهبی  ره تی عه وه ی دهی، تا دواادت سه ده

 . آران د ده والی ناوزه دا به مه ته وه و ده بیش له ره یره عه  غهمسومانانی
موو  ر هه رامبه ر ب بهب سه ب مسومان به ی ده وه ر ئه به له: م دووه

و تا   میشه بر گرتن هه وه بم آه سه وێ ئه مه دا ده لره. ك ناخۆشیه
بر گرتن  ان وا له سهو ئه. وه ته تیف لكدراوه آی نگه هی مۆش به شوه ئه

تی  و ناخۆشی، له حاه  ر خۆشی سه  لهداآان ته موو حاه  له ههحای بوون
ر  اگیرآهآه د. ب بری هه ب مرۆڤی مسومان سه ستیدا ده و ژرده  ئازادی
 نیه ك یه رهآات، هیچ چا و آاول ده  ان ورانو وتم و گوند  و الدێ شار

و زۆری ڕوو له  آه زوم. خۆدا گرتن و دان به  جگه له ئارامگرتن
انما یوف ( ر ئارامگر ب، چونكه  میشه هه ب هه آا ده مسومان ده

و حیساب   واته ئارامگران به ب سنوور)الصابرون اجرهم بغیر حساب
یشه به م تی تر هه یان ئایه و ده  ته و ئایه م ئه به. وه درته پاداشتیان ده

. رگیراوه  ل وهانران سوودی تی داگیرآه و له خزمه  تیف آی نگه یه ه شو
و  ی به آه ر مرده رامبه دات ئارامگر ب به شه آه ژن هان ده وه ر ئه هه

من له خودی زوم م به ڕای  به. وه تدا پاداشتی بدرته ی له ئاخیره هیوایه
. بر بگرین سه ر زوم  سه ب له ده  یه آه پمان واب و زومه تر ئه  وره گه
 .ر زوم آاركی باشه سه بر گرتن له نین آه سه یه كیش وا تبگه خه
ی  ڕژه! بووین بوو تورك نه یه بن چاك نه وانه ی له و ژنانه ی بۆ ئه ئه
تی تورآیا واته له باشووری  ڵ لدانی ژنان دان له ڕۆژهه گه ی له وانه ئه

له % 33له باآوری تورآیاو % 36ر  رامبه به%. 49گاته  آوردستان ده
یان  ژهترین ڕ ره وره واته ژنانی باآوری آوردستان گه. ڕۆژئاوای

ی  ترین ڕژه وره مان له بیر بچ آه گه وه م ناب ئه وتووه، به رآه به
 . ویه واریش له خونده نه
ش له زۆر  نوآه آو تا هه روه رسوڕمان نین، هه نجامانه جی سه ره م ده ئه

و   درن نجام ده وا ئه ك آاری ناڕه شونی  وتانی ئیسالمی آۆمه



 باش ب،  و  ئاساییوه آاركی آانیش بۆخۆیان به الیانه یه قوربانیه وانه له
ر پشتی  سه  گچكه به مرد دان له، وره  گچكه به گهآو ژن به ژنی، وه

مرد دانی آچ  ها به روه  و هه ندی خۆی زامه  به مرد دانی آچ ب ڕه،بشكه
 له نوان دوو خزاندا یا دوو وایی له بی خون، واته بۆ پرسی ئاشته

یه  ی آچ ب بۆی ههكرشتیار رپه ر سه باوك یان هه. تدا شیره ماه یا عه بنه
ی  وه ی آه دوژمنیان بوون، بۆ ئه وانه ست ئه آه له بی خون بداته ده آچه

یه آه  و تاوانانه ترینی ئه وره مه گه ت ئه به هه. آه آۆتایی پ ب تیه دوژمنایه
ها تاوانی زۆری  وره هه.  امهو رده ش له آوردستان به و چرآه ساته تا ئه

مووشیان  له هه. ندر نجام ده ت ئه ق ئافره رهه ش ده نوآه تریش آه تا هه
شداری  پۆشن به واریش چاوی ل ده زاران خونده یرتر آه به هه سه
ك پشك  ی ئاشكرایه ئیسالم یه وه ی میرات، ئه له سه ته له مه آردنی ئافره نه

ك آوڕ، واته دوو آچ  ك پشك بۆ یه ر یه رامبه ن به بۆ دوو آچ داده
كی  ره زۆری خه ی هه یره زۆربه ی سه وه م ئه به. ك آوڕ ر یه رامبه به

وا  ر ڕه كی شار میرات به آچ هه رو بكی زۆریش له خه شایه و عه الدێ
ندی  فه آوڕی ئه. آرن ش ده و میراته ببه یه له زاران ژن هه هه. نابینن

یشی له قون آوچكان  آه و خوشكه آات نۆش ده آه حه و میراتهمو ن هه ته به
ی ئاگاداری دادگاآانی آوردستان ب  وه ئه. آا شی ده و ب به  ن داده
وه چونكه ئاماده ندین خوشك شكاتیان له براآانیان آردو زان چه ده
ر  آانیش هه الیه یه له ناو مه و ڕژه ن، ئه شكیان بدهشی خو بوون به نه
شی  ی به آان نیوه ته موو حاه زانن آچ له هه ی آه باش ده وانه ه، ئهرز به

 .گرێ رده پیاو وه
و  ش به)احیاء علوم الدین(نی آتبی  زالی خاوه آو ئیمامی غه پیاوكی وه

 .ڕ ببن  آوردان دا تپهیجائیز نیه به خاآ: تی و گوتوویه ی زانیوه له سه مه
  بۆ قوربان؟:لیان پرسی

 .ڕامه ه نانیان حهچونك: گوتی
  رامه قوربان؟ بۆ نانیان حه: گوتیان



 . ن آانیان ناده  چونكه آورد میراتی ژنه:گوتی
ش  نوآه و تا هه   واقیعدا ڕاسته ڕاست ب یان نا، لهیه  ربرده سهو  ئه
  .شن ان ببهزاران ژنی آورد له میراتی باوآی هه

ل،  جه وه و ڕه  ڕۆشنبیر.و باس نیه ر جی قسه ی فره ژنیش هه له سه خۆ مه
ئ خۆ . الوه ئاساییه ش به و ساته یان تا ئه له سه و مه فام ئه و نه وار خونده

ڕز  ش به نزیك ترین نمونه. یه تاوانبارن له سه و مه ژنانی آوردیش له
وارانی  ی خونده نگكی تازه بۆ لوتكه رواری بوو آه بووه پشه سرین به نه
پرسیاری . سنده  پهالوه وه ژیانیان به  آه یه ی به ستمهو سی ی ئه وانه  ئه،ژن

الوه ئاسایی  رواریش لدانی ژنانی به ڕز به ب به ده: یه وه دا ئه من لره
وابینینی  چ بۆچوونی واب، چونكه سیستمی به ڕه ب؟ خۆ زۆر پده نه
 ر ژنی گه بۆیه ئه. گرن ر ده رچاوه سه ك سه یه و لدانی ژن له  ژنی فره

یی بكات،  قی نیه گله وا حه ی لیدرا ئه آه ن پیاوه می پیاوك له الیه دووه
 ر دوو هۆ،  به له
ستی ژنی پش خۆی پشل آردووه، هیچ ڕزكی  و نه ست هه: میان آه یه

م ساتی به بووك چونی بۆ  آه یه ر له نده، هه وه ر ئه ك هه نه. ناوه بۆ دانه
وه، واته له  بته آه ده می پیاوه آه یهزمانی  سته مردی ڕقی له ژنی به

 )وێ هه(
ب  یه ده و ژنه بوای به سیستمی فره ژنی هه مادام ئه: میشیان دووه

وه  رچاوه ك سه ب، چونكه له یه بوای به سیستمی لدانیش هه
 .گرن رده سه

یه بۆ  گه  باشترین بهداتان ی زۆری خۆ سوتاندنیش له ناو ئافره خۆ ڕژه
 . و ب ویژدانی زۆرك له پیاوانی آورد  فامی و نه   تاوانانهو زۆری ئه

مۆش ڕۆكی زۆر  آانی آوردستان تا ئه مه  آه نیه ده وایه ڕكخراوه مه پم 
تا . تیش له الدی آوردستان تایبه  به،وه و بواره یه له ریان هه ناآاریگه

 بایان دێ نه ری آورد نه شایه و  عه  الدكانی آوردستانكی  خهمۆش  ئه
ناو  كی به و خه آانی آورد وره رپرسه گه و به  آان پارته آوردیه. باران



وه  ندانه و  چه  و دوان  كون به ژن ڕۆشنبیریش و هی تریش ب ژمار خه
 .ی آه پشتر باس آران و تاوانانه دانی زۆرك لهنجام بینن، وای ئه ده

 )مان بن ر هه گه ئه (ۆلۆگیشنترۆپۆلۆگ و سیۆسیۆلۆگ و پسیگ پم وایه ئه
وه آه  نه و دیاردانه لك بده موو ئه وه ڕۆك ببینن، هه و ڕوه پویسته له
كو به سیستماتیكی  واریدا، به گای آورده بین له آۆمه وا ده زوم به ڕه

ی  وه ڕووبوونه آان دابنرێ، ڕووبه خۆشیه ر نه سه نجه له پویسته په. آا ده
 .زاریانه رمه و دیارده پ له شه اگرتنی ئهب بۆ ڕ جیددیش هه

 
 

 
 


