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    ه شی ئاژه  و له زاییه قی فه  پی ژنتیک، مرۆڤ ئه به

  
Ayub Rahmani 

de.yahoo@rahmayub   
  تا ره ک بۆ سه تبینییه

  
  هچت  ئه م وتاره  ئه  که وه مه ڕز ئاگادار بکه ی به"دیندار"رانی  م خونه که ز ئه موو شتک حه پش هه

ک ڕاستیی  نیا ناساندنی کۆمه ، ته  س نیه ڕی که  بیر و باوه ست ب ڕزی به به مه. کان  ئایینهڕی شه
دووی   بزانن و بۆخۆشیان وه م زانیاریانه  به یه ی هه وه س مافی ئه موو که هه  بت و پم وایه نهزانستیی 

 ئاییندار بت یا  سته ربه سهس  موو که  هه  که ایه پمو هاوکات.ون  بکه ته م بابه ڕ ئه مه تر لهزانیاری زیا
  نجه شکه ئازار و ئهکانی خۆی  ڕه ربینی باوه و یا دهڕ  ر بیر و باوه سه  له س بۆی نییه  و کهب ئایین

  م نووسینه ستم له به  منیش مه  بدات، نجه شکه  ئازار و ئه سکی دیکه بدرت یا خۆ که) ڕۆحی و فیزیکی(
  زاران ساه وکی هه  شه ر تاریکه  سه لهر ڕووناکایی   سه نیا تیشک خستنه ، تهس نییه کهئازاردانی 

  وه ییه  دئاواه  به وه یخوننه ر ده گه  یا ئه وه یخوننه  یا وازی ل بنن و مه یه وه  تکام ئه بۆیه.  بت نه
م  که زیش ئه وجار حه ، جا ئه وه یخوننهتا کۆتایی ب  هه یه وه  و گرنگ ئه ی وه  خوندنه ن به ست بکه ده
ر   هه م وتاره  هیوادارم ئه. وه سووبیی کور ببیستم و بخونمه عه  ته  دوور له به کان کان و تبینییه خنه ڕه

ی  زار ساه ها هه نده ندین و چه ر ڕگای تاریکایی چه  سه رکی بچووک بت له نته بت چرا له هیچ نه
م تا  کانی ڕۆژئاوایی جیھان که م، خه که  ده ی لر باسیان لوه تانه بابهم   ئه دیاره. تی ڕابردووی مرۆڤایه

و تووکان  ک پاپ و ئایه وهکان  ی ئایینه وره رشتیارانی گه رپه ت سه نانه زۆر لیان ئاگادارن و ته
بوویان  م تا زۆر قه کهالکن و دا چا مبوارانه پسپۆڕانیان لهند و چۆنیان ئاگادارن و   چه کانیش له ته حکومه

ست چوونی  ده  ترسی له م له که نن، یه یه ڕاناگه ک  خه  ڕوونی به  به م شتانه م بۆچی ئه کردوون، به
و   هۆی ئه ، بهکان بزانن ر ڕاستییه گه  ئه  کهکانی ئایینی ت خه  تایبه کانیان، به کانی وته کۆنتۆی خه

  ڕ درژه مه میش له دووههبت و  ئاۆزی درووست دهخرۆشن و   ئه یان کراوه گه لهتا ئستا ی  درۆیانه
م قازانجی بۆیان   هه ، که گاکانه ی ئستای کۆمه وتووه  کالسیکی و ج که واره زم و قه م نه پدانی ئه

 نیسبییکی ریت  و نهزم نهڕێ و  گه ی خۆی ئه که  کۆنه رخه ر چه سه لهمیش تا ئاستک   و هه یه هه
تی  زنی مرۆڤایه ی مه ی زۆرینه وه  نرخی مانه ر به گه ت ئه نانه ن لیان بشوت، ته ز ناکه  و حه پاراستووه

   ! تاریکایشدا بت له
  

   یه  و خودا ساخته ئایین درۆیه
  
  یان له مهر کا  هه  که یه یان جۆر ئایین بوونیان هه ژین، ده لی دهموومان  هه  ی که وییه م زه ر ئه  سه له

ی مرۆڤ و درووست بوونی ژیری یا دان رهه  بوونی ژیان، سه قازانجی خۆیان،  و به وه ی خۆیانه ڕوانگه
  یان به ر کامه مان، هه دان جۆر پرسیاری دیکه یان و سه  گشتی ومی ده  بهن و که ئنتلیگنس پاساو ده

پرسیاری گرفت و ندک  ی هه وه ره  ومده نگه  ڕه و ومانه بک له گشتی  به.  وه نه ده ی خۆیان ئه شوه
  و ومانه کی زۆر له م کۆمه تیان پ بنن، به ناعه کیش قه یه  زۆرینه ک و بگره  بن و کۆمه ڕۆژانه

 شک  له و  دوودڵ وانی خۆشیان لیان ان و ڕهوادار ت هه نانه  ته کین که ره  دووبه  و پ له هنده درووینه
سیحی و ئیسالم بۆ ڕازی   و مه که ک جووله کانی وه  ئیبراهیمیه ت ئایینه  تایبه کان به ئایینه. وماندانو گو

   که یان ڕازی کردووه که و خه  ئه وه  و به نایان بۆ ترس بردووه په  دایمهوانی دوودی خۆیان  کردنی ڕه
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ر وا  گه  ئه کانیاندا هاتوون، که  کتبه ی له و شتانه موو ئه  هه ن به ڕ بکه  خۆیان و باوه نه خه لزول نه زه ته
 ئاگری  خرنه  و خۆ ده وا پاش مردن ڕاسته ن، ئه که بووڵ نه موو شتک قه  هه ن و کور کورانه که نه
 عادڵ وی خۆیان   قسه به  ی که و خودایه ر ئه یان، هه  خوداکه بی تاقه زه ر غه  به ونه که ندم و ئه هه جه
مرۆڤ و ی   شوه له  ی که وه بۆ ئه  ،   شه  و تووڕهناکب زه غههاوکات  ،  مانه کان و الزه ، المه حیم  و ڕهحمان ڕه
  بردووه یان بۆی نه سوجدهوان،  ی ئه  قسه به ،   چییه مه ئهکات  نب ده  ته وانی خۆی  ڕه  گووایهشاکان،پا

ندک جار   هه!  گوومان بوونه کان به ناو کتبهکانی   وته لهران   به سووجده  ی که وه بۆ ئه یا خۆ
شیش و  کانی که  وته کرت که ک ده  شعووری خه  به کرت و هند کایه وس ده  هند له که له سه مه
توای  ندک جار فه یگن و هه م ئه  ده م به ی خودا و ده  وته کرته  و ئاخووندک دهال ک و یا مه یه شه قه

وانی   و عامی ڕهت  قه ونه  یاخی ببن و بکهی که وانی ئایینه ڕه  ی که وه بۆ ئه  سه ئاخووندک به
مان زۆر دیون یا   نمونانه م جۆره  مژووی کۆن و نودا له  له.کان  ئایینهتر و بکانی وه ته کان یا نه ئاییه

ک  وهیا بردن  ی ده  ڕوه ه کلیسا ب کهڕاست  کانی ناوه ده  سه ک دادگاکانی ئینکیزاسیۆن له بیستوون، وه
کان بۆ هرش   تاندنی ئرانیه شیعه ه خه بۆ ههکافر ناساندنی کورد جن و   بهبۆ  ینی  خوومهتواکانی فه

ئینگلیسی یا - ری هیندی ی نووسهلمان ڕووشد  سهکووشتنیتوای  ها فه روه و ههو داگیرکردنی کوردستان 
   بیست سای ڕابردوودا له خۆ لهلی کوردستان و یا  نی گهنفال و جنۆساید کرد دام بۆ ئه توای سه فه

رۆک  رۆک حیزب و سه ک یا سه الیه  فتوای مه بهران و جوودابیران   نووسه کوردستانی خۆمان که
  ته موو قه و هه  له  بجگه مانه ئه. ره  سه ی کووشتیان له شه ڕه ترۆر کراون یا ههک  یه شیره عه

گای   کۆمه  بوو له وره فی پیاوانی گه ره شهریت و  ئایین و نه ناوی پاراستنی   به ی که نامووسییانه
   و ڕۆژانه یی ڕوویان داوه شیره وتوو و عه دوواکه

رانیش سزا نادرن یا زۆر  گرن و بکه قوربانی ده
   !   گرن رده  وه می سزای بچکۆله  که به
  

سانک   بۆ که   مژه ودا لهو بوونی خکان  ئایینه
،   ماون ت نه قیقه و ڕاستگۆیی و ههڕ  جگای باوه

  وته ڕووی گوومان و   زۆرتر له سانه و که ئهم  به
کان  س کراوه ده  مووقه کانی ناو کتبه کییه ره دووبه
 ب فاکت و   و به وه ریزه غه ڕووی  له  نگه ڕهو یا 
م  ی که وه ئهم  به. بتنیشت  گه و بوایه د به نه سه
مام باس   ته دا به م وتاره و من لهیزانت  دهس  که

 بۆ  یانساه ده    که یه مه ئهم  ر بکه سه و شیکاری له
ژنتیک و مرۆڤناسی، زانایانی بواری 

  ناسان و ستره رانی سلوول ناسیی، ئه وه لکۆه
وارناسی و هتد   پسپۆڕانی بواری ئاسه زۆرک له

وودی مرۆڤ و خ   که وتووه رکه  ده وه گه  به به
و   مرۆڤدا به ق له درووست بوونی ژیری یا ئه

  زاران ساه کان هه  ئایینه  که  نیه یه شوه
بۆ ت  سه ی خۆی دهیانناسین کات  ده  ئستا ئمه ی که و شوه  بهیشکان ئایینهن و  ده کی ده رخوارد خه ده
بۆ  .  درووستیان کردوونک   کۆنتۆی خهتی ناو خۆیان و قابه کانی خۆیان و پشبک و ڕه سته به مه
ک  م و زۆر یه ر سکیان که  هه ین، که کان بگه ئیبراهیمیه  بووه  وره  گه  ڕاستی و درووستی ئایینه ی له وه ئه

  و ئنتلیگنسدانی ژیری رهه  و سه بت بناخه ، ئهک ر یه  سه وه چنه کانیان ده رچاوه و سه  وه نه شت ده
م و  ی ئاده فسانه ئهموومان چیرۆک یا   هه  که ش زۆر پویسته سته به م مه رز بناسین و بۆ ئه هر ئ  سه له
   وه  و لکۆینه موو وته  و هه وه  بخونینه  پی زانستیی نوێ مینین بهو  میکائیل کیتر  واتایه ووا یا به حه
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کان  فاکتهو   وه و بیانخونینه، ببیستین نووسرن وترن و ئه وێ ده  و له  لره  که وه و باره نوکان له
  وه  ڕاستییه یان له نگنین، تا بزانین کامه یانسه  هه کان  ئایینییه  کۆنه ڵ وتراوه گه له و  وه ینه به هه
   ؟ ڕتره  باوهیان جگای یزیکترن و لۆژیکی کامهن

سک   و یا که کان نیه  ئایینیه رۆکه چی  هیچکام له ڕم به  من ئاتائیستم و باوهسک بت  که زۆر ئاسانه
  دیاره.  وه م دوورم ناخاته که ڕه م و باوه که  ئایینه سیحیم و هیچ شتک من له بت من موسومان یا مه

ڕی ئازار و  ڕ بیر و باوه مه س نابت له  و هیچکه سه ده س بۆخۆی موقه ر که ڕی هه باوه  ک باسم کردووه وه
  وه  ڕووی ژیرییه  و له وه  فاکته  به  که  گرنگتره وه الی من ئهم  به. بکرت و ترۆر  و یا لۆمه  نجه شکه ئه

ی  وه  ڕوون بوونه با لهی  ده،   تره  و ماقوونه تر یان ژیرانه مه ، ئه وه نهت بکر بووڵ یا ڕه کان قه شته
  !ترسین ت نه قیقه  هه کان و له ڕاستییه

  
     )Genesis(ت  خیلقهیا خووقان   و چیرۆکی فسانه ئه
  
بوون و ئاسمان و  موو بوون و نه بت هه  ئه  که یه و واتایه کرت به  دهی خووقان فسانه  باسی ئه که

  بهوا و  ران و ئاو و هه وه بوونهوی و  کان و خۆر و زه  ساره  یا ههستره شان و ئه هکه کهکان و  گاکسییه
   و نه موومکینهبۆ من    نه مه  ئه ، که وه ۆینهر باس و خواست و لک  به ینه موویان بده ر هه گشتی هه

  دوا  به زاران ساه مرۆڤ ههخۆ  ئاخر .گوونجت دا ئهیشها وتارکی کورت  وه  له  و نه منیشهستی  به مه
   دیاره. وه ته  کاندا ماونه  گوومانه کان له کییه ره سهگرنگ و    و هشتا ومه یه وه بوونه پرسیاری بوون و نه

 باشیشی ی  قسه نگه رچی ڕه گه ئه ،ری  سه وه شدا دمه که ی وتاره درژه  ک له ر وه ، ههئایینشدا  لره
ک  ی خه وه بۆ ئه،  بووه ستکی بای هه کدا ده  کردنی خه رلشواندن و گووماه   سه لهم  کردبت، به
 ئایین .و ئایین م یا ئه نیا ئه ک ته  و نه کانه موو ئایینه تم ههس به مه  دیاره. وون که کان نه شون ومه

ک بۆ الی خۆی  ی خه وه  بۆ ئه شی کردبتکاری باشی  نگه ندک جار ڕه  و هه ی باشی کردووه قسه
نا بۆ خورافات و  کات یا خۆ په  ده نگه کاندا یا بده  گرنگه ی پرسیاره وه  ومدانه م له ڕابکشت، به

 و  وه  بیرکردنه  لهس دات مشکی زۆر که ول ده  زۆر حه بات، بۆیه  ده سه له لی نازانستی و درۆ و ده هشتگ
ڕان و پرسیار   گه  و له  ڕگاکان بکات س تووشی کوره  بکات، زۆر که کاندا گووماه وا ڕاستیه دو ڕان به گه

   !ستنت ڕایان وه
حمان و   و عادڵ و ڕه مانه کان و ال زه  ال مه ک که ودایه خ  به وه نه ده ت ده شتک نیسبهموو  کان هه ئایینه

 کان  ئایینیه کانی ناو کتبه تیه داه  ناعه  پ له یری نووسراوه  سه م که ، به فوور و هتده حیم و غه ڕه
ینی   به اوازی لهجی و  عاده   گووایه  و ی ناردووه و کتبانه  ئه کهک  ودایهها خ  وه بینین که ین، ده که ده
 و  و خووقاوه ی ئه  ئیراده ر به وه موو بوونه هه و  کانه ی پی مرووه  خشپه ئاگای لهسدا ناکات و  که
  موو به بن، هه  ده  و بچکۆله وره ی گه ستره ها میلیارد ئه  میلیارده  که  ئاسمانه ی له وه خووقت و ئه ده

ی وا  ه بت هه چۆن ئهی  ئه ، ناکاتش ه ت هه قهکدا درووستی کردوون و کوون  یه   کوونفه و له ی ئه ئیراده
ودا یا ک خ  ئایین بۆ یهها نده ین و چهند ک بوونی چه هبکاتن، وکاندا   ئایینییه  کتبه لهجی   و نابه وره گه
سک اوی چکن و  قووڕ و ئ م له یا درووست بوونی ئادهکاندا و  موو ئاینه  هه  خراپ باس کردنی ژنان له به

 کردنی  قسه و شکووکی خودایی  و مهکی نادیار یه  ئیراده  خۆڕا و به می دایکی عیسا له پ بوونی مریه
ڵ زانینی   حه پی پیاو و به ی چه که له  که درووست بوونی ژن لهدایک بوون و  ر پاش له عیسا هه

 هۆی کردارکی   ژنان و کچان به و حڵ کردنی خونی کانی دیکه وادارانی ئایینه کووشتنی هه
ڵ کردنی خونی زانایان  حهها  روه ههو    سرووشتیترین ئاکاری مرۆڤ سکسه  حاکدا که له  وه سکسییه

س  موو که ان و ههری  سه وه  ناچمه  من لره  که  ی ترسناکی دیکه ه دان هه یان و سه دهوان و   و لکۆره
کانن،  کانی ناو ئایینه کییه ره دووبه  کی بچووک له یه کورتهنیا   ته مانه ئه. ن  کامانه ستم به نن مهزا ده

  . زۆر زۆرن هشتا فاکتی دیکه
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 پک  ته ستیان داوه  ده رناسی و فیزیکدان و هتد خته  و ئه ستره رانی بواری ئه روه په زانست  وا تازه
 ناوی  به ژنڤ  ین البراتواری زانستی جیھان لهتر وره  گه نگ له  یا بیگ بهزن ی مه وه قینه ی تههنان
 و  وره ی گه هستر ئهها  میلیاردهگاکسی و ها  میلیۆنه  که   بووه وه وه قینه و ته  دوا ئه  به  گووایه که ،سن

   بۆیه. پک هاتوونش   ئمهی خۆریی نزوومه تاوی ناو مه وی و خۆره ها زه روه و هه گردوون  بچووک له
م  رگیز وه یا خۆ هه  وه رگرته وم وه  نگ یا زوو  دره بوون تی بوون و نه  پرسیاری چلۆنایه نگه هڕ
کانی ناو   مژووییه ک چیرۆکه وه(کان  ه ئایینی  پی کتبه بهم  هه  بۆ ئمه  ی که وه م ئه به.  وه گرته رنه وه

مۆ  کانی ئه زانستییه  وه  پی لکۆینه م به هه و )لمندراوی زانستی ک فاکتی سه ک وه  و نهکان کتبه
  یدا بوونی ژیرییه له و په)  گشتی ر به وه ک بوونه نه(تی درووست بوونی مرۆڤ خۆی   چۆنیه رن سه موویه
 مرۆڤ   که چل ساک پش ئستا– بۆ سی  وه ڕته گه  و ئه ن نویه قریبه  ته م زانسته  ئه ، کهمرۆڤدا

م   هه ،)ق ئه(یدا بوونی مرۆڤ و ژیریی  ی درووست بوون و په  باره له.  ییوه  گه م زانسته ستی به ده
  ی که وه پاش ئه  بۆ نموونه .  داوهیانکان ڕای خۆیان تئۆریتیکرهمیش  ههمیش زانست و  کان و هه ئایینه
 قووڕ درووست  ک له  و نه یموونه  مه مرۆڤ له" : وتیک تئۆریتکرک وه)1882 - 1809(داروین چاڕلز 
 ژر پرسیارکی  و کات چوونه ر ئه کان هه هموو ئایین ، ههستی پکرد ، شۆڕشکی زانستی ده"کرابت

  ر چی به گه ئه یشندارویی  که ڕزییه فه،  ک ومی دیکه ی کۆمه وه پاش دۆزینه ۆم م ئه به. زن مه
وا ڕاست   ته به  که ڕزییه م خوودی فه رت، بهزان  ژیری و تفکرینی مرۆڤ ده ورکی نوێ له تای ده ره سه

یا دێ (و دێ ئین ئس ) Gen(ی ژن  وه پاش دۆزینه.  وه هت ناکرت واویش ڕه  ته بههاوکات نازانرت و 
  و ئسک و پرووسکه سانگاندنی ژنی مرۆڤ و زۆرک له  زانستی پزشکیدا و هه له) DNS-DNA() ئن ئا

و  دا زیاتر له  درژه  له  که یووه ک زانیاری نوێ گه  کۆمه تی به  مرۆڤایه وه، ته نه دۆزڕاو ی که زۆر کۆنانه
  .  وه خوننه  ده وه باره

  
ها باخک   وه  که وه نه که تی ده کان ڕه ، ئاتئیسته  بیستووه وه کانه  ئایینه موومان له نمان هه ده باخی ئه

ن  ده ن یا عه ده باخی ئه  لمنن که یسه  ئه مۆکه م زانایان ئه زانن، به ی ئه فسانه  ئه بوونی بووبت و به
م  به.   چۆن  وه مه که شی دهش  مه ئهاتر  دو  که پارزی بووه  و یا ئاژهک الباتۆر  و شتکی وه ڕاست بووه

  وه تره مالوه  له و وه ومه که  دوور دهن ده می ئه رده یدا بوونی ژیریی و سه تای په ره  سه ندک له ههئستا 
، جا دواتر رکراوه  پی ئایین ده  یا به وه ره  ده ن هاتۆته ده  ئه  مرۆڤ له ی که وه و کاته م، له که ست پ ده ده

  .  ن ده ن و پش ئه ده ر باسی ژیانی ناو ئه  سه وه دمه
  

ر  ولی ئایین ده  قه یا به  نامننن ده ه ئ  له که) وواکان کان و حه مه ووا یا ئاده م و حه با بین ئاده(مرۆڤ 
تی و  رما و برسیه رما و گه سه.  وه هبن ان ئهر ژیانی  سه یان گیر و گرفتی ترسناک له تووشی ده، کرن ده

ی  ترسییانه و مه ر ئه ، هه هیدیکهست و سۆز و  یدا بوونی هه ست چوونی منداڵ و په  ده له و  ندهی دڕ ئاژه
یا وا  کی ته و کات ئاژه م ئه ، به  وه ن تووشی بووبونه ده  ناو ئه ی بخرنه وه  پشتریش، پش ئه که

ر  گه کرد، ئه دا و یا ڕایان ده شار ده بوو خۆیان حه یدا ده ترسی په  مه ر که پشتر هه و  بووبوننیاندتاڵ 
ر پاش  وا هه ، ئه ن ببوویایهر ڕزگارییا گه م ئه  حیسابیان چووبو، به وه  ئه  که  و بخوورانایه بگیرانایه

م  و کات هه  ئه تی عادی خۆیان، چوونکه  حاه وه ڕانه گه  و ده وه چووه  بیر ده موو شتیان له  هه که ترسییه مه
  کان له رییه وه کان و بیره زموونه  و ئه بووه  نه"یان حافیزه"میش  حشی و هه م وه ڵ بوون، هه ئاژه

 و  ماون ڵ نه ئستا ئاژهم   به. مرۆڤ بوبوونه کیتر هشتا نه  واتایه ، بهکران ده مشکییاندا تۆمار نه
بوو   ترسدا ده دا و لهانتی خۆی سه  ب ده له  بۆیه)  مرۆڤ ته م چۆن کراونه که باسی ده(!  مرۆڤ ته  کراونه
 .ن پاراستبوو ده  ئه  لهوانی ه پشتر ئ  ی که و هزه ر ئه ه، هان خۆی تر له وره  بۆ هزکی گهن بهنا ب  په دایمه

 رزییان ست و سۆز و ترس و له ریی و هه وه کرت و بیره ان تۆمار ده مشکی کان له زموونه مان ئستا ئه ئه
تی پشوو و  رمای پشوو یا برسییه ترسی جاری پشوو یا سه  مه لهترسن و   ئش و ئازار ده و له  یه هه

  ر شرکی دڕنده گه  ئه  که وه  دنمه م نمونه یشتن ئه بۆ تگه. بن  ده وکهڕا  تووشی دههتدسوی پشوو و 
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خۆ ژیانی خۆی و خواردنی خۆی  ربه ست و سه ربه  و سه  ڕاوی خۆی کردووه  و دایمه ڵ ژیاوه نگه  جه  له که
واردنی حازر م خ  س ژه و ڕۆژانه) Zoo(حش   نو باخی وه نه  پ بیگرن و بیخه ، له ر کردووه به سته ده

رما  رما و گه و سهترسی  ک بیپارزن و ئیتر تووشی مه ترسییه موو مه  هه و لهستی،  ر ده  به نه بخه
ڵ  نگه  جه  ئیتر له و شیره ر ئه پاش س چوار ساڵ هه،  ن رخان بکه رمی بۆ ته رم و نه  و شونی گهوه بته نه

ی فیلمی کارتۆنی  وانه مرت، ئهن ببرسا  لهزۆر زوو   نگه ڕهڵ  نگه  بۆ جه وه نه ر بیبه گه ناتوانت بژی و ئه
ستم  به ، مهر هات  سه ڵ چی به نگه  جه ڕاوه  گه که)  که شره( ئالکس  زانن که ماداگاسکاریان بینیبت ئه

 یا  ماوه ی ڕاو کردنی نه ریزه م غه ، به ی نییه  حافیزه  که و شره  ئه ، واتهیه و کارتۆنه ک ئه تکی وه حاه
ڵ   ئستا ئیتر ئاژه که وواکان م و حه کانیش یا ئاده تاییه ره  سه مرۆڤه  !  ڵ بووه نبه زۆر کز و الواز و ته

نیشیان ئیتر  ده دری باخی ئه و چاوه)  یه ست و سۆز و ترسییان هه  و هه یدا کردووه قییان په ئه(ماون  نه
  هیدیکهترسی ئش و ئازار و رما و  رما و گه تی و سه گرفتی برسیهر گیر و   به ونه که ، ئه ماوه نهر   سه له

ڵ   کۆمه کتر و به  یه  ڕوویان کردۆتهکانیان  ناخۆشه رییه وه ڕ بیره مه  و له ترسی گیانی خۆیان له  بۆیه
  رگری له ن و خۆیان بپارزن و به  خۆیان ڕزگار بکه کگرتووییاندا باشتر توانیویانه  یه ی له وه ژیاون، بۆ ئه

 برسیی و  م شوه  و بهن کان ڕاو بکه  ترسناکه ه  ڕاو و ئاژه  بچنه وه ن، هاوکات پکه خۆیان و مندایان بکه
 پستی   و به وه نه رما بکه ڕ سه مه رگ و داپۆشینی خۆیان له  جل و به  و پاشان بیر لهمنن تینووش نه

 و بۆ  وه ، بۆ ڕووناک کردنه وه رم کردنه  ئاگر بۆ خۆ گه لههاوکات ،  وه رم کردۆته کانیان خۆیان گه نچیره
 پش هنانیان بۆ   فربوونی نوێ بوون که م شتانه موو ئه هه.  رگرتووه کیان وه  خۆشیان که پارزگاری له

 م جار که ی ژیانی خۆی بۆ یه وه  مرۆڤ بۆ مانه  لره واته که. یانزانن زانین، ئستا ده یانده ن نه ده ئه
 ئاق بوونی مرۆڤ  کانی ڕوو له یهتای ره  سه  برووسکه مه گرن، ئه ک ده  پشتی یه  گۆڕ، واته ت دنته سیاسه
. م که دا باسی ده  درژه  له  که کانه  باسی ئاڵ و گۆڕی ژنه وه  مشکیانه ق هاتۆته م چۆن ئه به!   بووه
 یا  وه یشتۆته گه ن نه ده  ئه ستیان به  ده  و ی کردووه هش قیان گه  ئه ی مرۆڤ دواتر که کانی دیکه نگاوه هه

 کان  مرۆڤه  بوو که مه ئهمابوون،  وێ نه ن بوون، ئستا ئیتر ڕۆیشتبوون و له ده  ئه  له ی که و هزانه خۆ ئه
پشتیوانییان ل مدیسان  هه  کردن که تاشی و داوایان ل ده وانییان دا ئه ی ئه رد شوه بهدار و   له
 ک بوون  وانه  ئه  که یه مه دا پرسیار ئه ئالره . ستیی مرۆڤ بووه ره ی بووت په رچاوه  سه مه  ئه ، و وه هن کهب

 انیر ، پارزهی ڕزگاریی فریشتهوکات خوداکان یا  کانی ئه  بۆ مرۆڤه وانه ئه: ن بوون؟ وم ده  ئه  له که
کان،  نگه  ئاسانی، مامۆستای فرکردنی ده ردن بهری خوا ، دابینکهتییان المه ت و سه گیانیان و سیحه

رما و   سه مامۆستای فرکردنییان بۆ خۆ داپۆشین لهکان و  ترسییه  مه یان له وه مامۆستای ئاگادرکردنه
مۆ بۆ  م ئه شیان بوون، بهانیم مامۆستای رانیان و هه م پارزه  گشتیی هه بهناساندنی ئاگر و رما و  گه

وتووی  ری ئینتلیگنت یا ژیر و پشکه وه  بوونه وانه  ئه  که وتووه رکه ران ده وه هزانایان و لکۆ
فاکتی  و  گه بهندین   دواتر چه  کهزایی ری فه وه بوونه( بوون  کانی دیکه ستره  و ئهنکا گاکسییه

 دوا  ڕان به  هۆی گه بهر زار ساڵ پشت ها هه نده  چه که)  وه وی دنمه ر زه  سه  بوونیان له د له نه موسته
یان  نیا ئاژه وی ته  زه  له لرهوی و  ر زه  سه ته هاتوونهک خۆیان،  ی وه ری ئینتلگنتی دیکه وه بوونه
ی نیاندتایان  ئاژه و  یشیان زانییوه که  مرۆڤ پک بنن و زانسته  که  کاریان کردووه  و بۆیه بینیوه

 باخی  له(ک پاراستوویانن  یه ماوهم و زیادییان کردوون و  ۆڕیوون یا کهکانیان گ  و ژنه بژاردووه هه
قویمی  س ته ی زۆر که  وته  به ، وه وه ردانییان کردووینه ر سه وجار ڕۆیشتوون، دواتریش هه و ئه) ن ده ئه

 ی٢١   و له  ی پش زایین بووه٣١١٤ زایینی، ئاگووستی  ستپکردنی به تای ده ره  سه مایاکان که
ی  وه ڕانه  گه ڕیان به  باوه میشه  مایاکان هه ، بۆیهوان بووه کاری ئهر  هه  کۆتایی دت،٢٠١٢دسامبری 
ک  ن، وه ده  خوداکانیان پیشان ده کانیان که ره یکه یه و نیگار و په  و هه بووه هه) پلوڕاڵ(خوداکان 

  له . یه یان هه و شتانه ت و ئه یبه رژ و تهی د کمه چهزا، کو و  چن بۆ فه  ده کانی خۆمان که ئاستۆناوته
ک داڵ  ، یا وه یه وه ره  سه  کوی به  که  ئستا بووت دروست کراوهزار ساڵ پش ندین هه  چه  که  نییه خۆوه

  مانه ئه)   داندراوه م وتاره ڵ ئه گه ر له  هه یی ی ونه چوار نمونه(.     یه  و بای هه ، یا شره یه دندووکی هه
نیا کلۆن یا  داین، هشتا ته و زانسته تای ئه ره  سه ی مرۆڤ جارێ له ، بۆ ئمه یه مووی ئیمکانی هه هه
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ڵ مرۆڤییان   ئاژه  له ی که رانه وه و بوونه  ئه نگه م ڕه زانین، به ر ده وه ندک بوونه کۆپی کردنی هه
م ئستا  کانیان درووست کردبت، به ه ئاڵ و گۆڕی ژن سپی باداریشیان به ، شر و ئه خووقاندووه

و   ئه مۆکه  ئه وه  ڕووی تئۆرییه له.  بادار بووبتن  واتهناو چووبت، یا خۆیان وا بووبتن زییان له گه ڕه
ی مرۆڤ   ئمه  کلۆن تا ئستا به ند نمونه نیا چه کراون، ته  نه وه  کرده م هشتا به  موومکینن، به شتانه

 ئاق کردن و ئینتلیگنت پک هنان، ئستا  ڵ بۆ مرۆڤ، واته و زانستی گۆڕینی ئاژه ئه. ناسندراون
  مانه موو ئه هه،  وتوو نییه وا پشکه م جارێ ته ، به مانه  هه  سی ساکه–ی مرۆڤیش بیست  ئمه

   م پرسیارانه ومی ئه  بیر لهک  یه ند چرکه با چهم ئستا  به. م که ر باس ده سه دواتریش زیاتریان له
  یدا کردووه پهکان یا خووداکان  ه بووت  بهانڕی  باوه مه رده و سه  مرۆڤی ئه  که  چۆن بووه م، که یه: وه ینه بکه

  ته ناعه و قه  به چۆن بووهیا ، )وداک خ  یه  به  دواتر ئایین کردوویه ، که خوداکان ه ی کۆمه  شوه به(
ن  سه ئهکان  مرۆڤه   که چۆن بووه   یا ویانپارزن  ئه  که  هزکی خوودایین و بووتانه ئه  گووایه  ییون که گه

  ؟  وه  کردۆته)کان(دا خو  لهانبیری
   

وا و م و حه ی ئاده فسانه ئه کۆنتر و  وه بۆینهبت  ئه  وه مدیسانه وجار هه ئه   م پرسیارانه  به وه بۆ ومدانه
 باخی   له وه ها مانه روه ووا و هه م و حه  بوونی ئاده  بۆیه.  وه ینه لک بدهس کرد  با وه ره  سه  بکیم له که
کان  م تا زۆر ڕاست بووه و ئاڕخیۆلۆگه  کهنم الباتۆر،  من ناوی ده ، کهن ده شتی ئه هه ن یا به ده ئه
  وێ گۆڕک بووه ، لهوه ته هدۆزیویانی سعودی  ده  شاری جه له  ووای تدا بووه حه  ی که و گۆڕه ت ئه نانه ته
  وکاتی سعودی به م پاشای ئه ، به تیان کردووه ک زیاره  و خه  ناسراوه وره گه  یا دایه ده  گۆڕی جه  به که

 و نابت هیچ ن ت بکه  زیاره عبه نیا که بت ته ک ئه ت خه ده ،عود زیز ئیبن سه بدولعه ناوی عه
   !کات ر ساز ده سه کات و خانوو و بینای له  خراپ ده که  گۆڕه ه، بۆیبت  هه عبه ریکک بۆ که شه
نیاندتاڵ " کی ئاژه " ه  کۆمهسانکی زیاتریش، که  نگه ووا و ڕه م و حه ئادهک باسی کرا  وه  واته که

  و به) ن ده باخی ئه(ر  الباتۆ ته خراونهڵ  ک ئاژه وه  ،مه رده م سه ک مشکی ئازمایشگایی ئه  وه ، که بوونه
ک ڕۆژ   کاری یه مه  ئه ، دیارهاق کراوونژیر یا ئ، کانیان  ژنه لهم کردن و پ زیاد کردن  یا کهئاڵ و گۆڕ 

  ی ئمه مه رده م سه  زانستی ئه ر ئستاکه هه.   بووه ندین ساه کوو کاری چه ، به بووه و مانگ و ساڵ نه
ڵ  ند ئاژه  چه ی ئاشکرایه وه  کۆپیی بکات، تا ئستا ئه واتهر کلۆن بکات،  وه توانت گیاندار یا بوونه ئه

 ژنی  ها له  ئاڵ و گۆڕکی وه و زووانه  به نگه  ڕه ن که که  ده وه زایان باسی ئه کلۆن یا کۆپی کراون و شاره
یان   ده ی که وه ر ئه یدا بکات، هه  کردن په  توانای قسه  پک بنن که گ بۆ نمونه ک سه ڵ وه هندک ئاژه

وواکان و پاشانیش  کان و حه مه ی ئاده که  و ئاکامه ی نیاندتاڵ کراوه ر ئاژه  سه زار ساڵ پشتر له هه
م  به  کان ڕاست بووه  جۆره  جۆرک له ووا به م و حه ی ئاده فسانه و ئه  ئه واته که. ی مرۆڤ بووین ئمه

می  رده و سه زانینی ئه نهجاهل بوون و  هۆی  م به هزاران ساڵ، ه  توی هه یان له وه تی گانه چۆنیه
 زیاتر   هاتووهات  و هه قازانجی خۆیان گۆڕییویانه  به وه سانکه ستی که ره لپه  هۆی هه میش به مرۆڤ و هه

ر م و زۆ  که شدا که وه ڵ ئه  گه  له کانن که  ئایینیه یانبیستین، چیرۆکه  ئه مۆکه  ئه ی ئمه وه ئه.   گۆڕاوه
می خۆیان  رده ی بۆ قازانجی خۆیان و ڕازی کردنی مرۆڤی سه تاکه ره م سه ، به وه یگنه ک ده کو یه وه
بوونی ووا  م و حه بۆ ئادهرگ  مهن  ده  باخی ئه له":   که  ئینجیلدا هاتووه له ! و شتی ناڕاست  خوورافه  بهراونک
کی فیزیکایدا بوو،  یه سته  نو جه وان له  ڕۆحی ئه ی که وه بوو، بۆ ئه یان ههوان ژیانکی فیزیکا ، ئهمر بوون وان نه ، ئهبوو نه
   )٦:٥٩موسا ". (وی دروست کرابوو  گی زه  له ک که یه سته جه

  یدا بوون له ن و په ده  ئه مر بوون له یدا بوونی ڕۆح، نه ، په  جگای تامانهی ئینجیلدا م ئایه س شت له
ی لهتری وره ڕۆح گه. گبوونی ڕۆح   نه ڕ به س باوه ر که ، هه یه  و هه بووه  درووست بوونی ئاییندا هه ن ڕۆ
  وان له  ئه ی که وه  ئه بۆ وه ڕته گه  ئه مر بوون م نه به.  وه کاته ت ده موو ئایینک ڕه یدا بکات ئیتر هه په

 و  مر بوونه  نه  بیانکووژت، بۆیه ه ک ییوه گه ستی پیان نه س ده کهن پارزراون و  ده ری ئهالباتۆ
  کانیان له  ژنه  ئاڵ و گۆڕ له  به  که ر کراوه  سه مان کاریان له ی ئه وه ، بۆ ئه نیان درژتر بووه مه ته

،  و خراپه ، ناسینی چاکهزموون کردن ، ئه وه  توانای بیر کردنه که  مرۆڤک  بکرنه وه حشییه ی وه ئاژه
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وڕات و ئینجیل و   ته  له  بۆیه. وه نه ک جیا بکه  یه  لهر و عادی ته  و خه بت یان ههست و سۆز و ترس هه
 مارکی ترسناکیشی  و داره خۆن، الی ئه  دار نه ی فنه  میوه  له  که  پیان وتراوه  که قوڕئانیشدا هاتووه

   ئاگره وه ین ئه  منداکی ساوا ئه  به مهی ئ وه ک ئه وه.  ره ته  خه وه ، ئه  خراپه وه  الیدا ئه چن به ، نه لیه
و   ئه ، که وه ینه که ست سووتان ئاگادار ئه ترسی ده  مه  له که  و منداه ده ستی ل مه  ده یه ، بڤه داخه

   زانیوهان شتیی ساوای ئستار منداک ده  قه ر به هه و  جاهیل بوونهکان   مرۆڤ کراوه  تازه کاتیش مرۆڤه
یتان   شه ی که وه  ئه  به ی کردووه شه م به  ئایین ئه  دیاره که.  وه هر بکرنترسی ئاگادا  مه  لهبوو و ده

ی ئایین دواتر باسی  مه  ئه  که. یان خواردووه و داره ی ئه  میوهوان ی کردوون و ئه سه سوه  و وه هاتووه
ی بۆالی ڕاکشن و  مه رده و سه کی ئه هی خ وه ، بۆ ئه تی پ دراوه زابییه تی جادوویی و جه حاه  کردووه

   مووسا و نه  ئیبراهیم و نه و کات نه ، چوونکو ئه یان پ زیاد کردووه گ م له درووست بوونی ئاده
وواکان بوون،  م و حه ووا یا ئاده م و حه ی ئاده تیجه  و نه وه  خۆیانیش نه ، کهوانیش زانایانی پشتر له

  ساکهد  تا سسهد  مووی سه جا بۆ دوور بۆین، ئستا خۆشمان هه.  یشتووه هگ  زانست نه قییان به ئه
زار ساڵ  ش هه  شه-  پنج  بهچ بگاتناسین،   ژن ده بت که ساک ئهچل مووی سی  ناسین و هه زانست ئه

واوی   ته اش به مرۆڤ تا ئست  که یه مه  ئه ی ئاشکرایه نده وه ئه! زار ساڵ پشتر یان هه  و یا دهستاپش ئ
کانی هاوکات درز   زانیاریه کرت که  نھنی ده  زۆر شت به م دیاره ر ژن بکات، به  سه  کار له یوهیتوان نه

زار  یان هه کان ده ته وه  ئستا ده نگه ڕه. زانن ک پیان ده  زۆر دواتر خه میشه کوو هه ، به وه ره  ده نه ناکه
ر و  ڕکه اشینی شهک م بن و وه ڤینک نه نی هیچ سۆز و ئه  خاوه دبت، کهربازییان کلۆن یا کۆپی کر سه

کاندا  یاییه  زاهیر خه  به مه فیل ی له وانه ئه ک ر وه کانی داهاتوویان هه ڕه  شه  کرابن بۆ ڕۆبۆت ئاماده
 ڕۆژان   ڕۆژک له!بن ش نه وا نگه  وا بن و ڕه نگه ، ڕه یان  و خه نیا گریمانه  ته  مانه  ئه  دیاره. انبینینی ئه

تی  وه کانی ده سیاسییهدیپلۆماسی و   ک ئستا ویکیلیکس فایله ر وه بن، هه کان ئاشکرا ده  شاراوه فایله
کان و  زاییه  فه ره وه ش باسی بوونه سانکی دیکه  که نگه ، ڕه وه  و بوی کردوونه وتووه ست که مریکای ده ئه
ها ڕاستی و  روه م باسییان ناکرت و هه ستدان، به ر ده به ن و له تا ههر ئس  هه کانیان که فینه سه

ستکاری کردنییان و کلۆن کردنی مرۆڤ و  ی زانستی سلول و ژن و ده شه درووستی ئایین و گه
ر  گه  ئه ه، ک وه نه  پ بویان بکه وت و له ست که یان ده گ و هتد و زۆری دیکه ئینتلیگنت کردنی سه

شکت و جیھان تووشی  واوی ئه  ته به  میشه و بۆ ههمین جار  نده ئیتر بۆ چهوا ڕووبدات، پشتی ئایین شتی 
 تکا داوای وم  وجار س تا چوار میلیارد مرۆڤی ئایینی به ئاخر ئه. بت  ئه کی ب ونه ئاۆزییه

و ی ئایینی تووشی پووچی س که میلیۆن   به نگه ڵ کراوه، ڕه گه  بۆچی تا ئستا درۆیان له ن که که ده
       ...!خۆیان بکووژنن و ببرایی  پووچگه

  
  کان  ئیبراهیمییه هئایینکی کوورتی  مژوویه

  
  ر چی له گه ئهن،  که ست پ ده  ده وه  ئیبراهیمه ستدان له ر ده  به ی له نده وه  ئهمۆ ی ئهکان  ئایینه دیاره

چیرۆک و کرت و  ر یا نردراوی خودا ده مبه زار پغه ار ههد و بیست و چو ی سه قوڕئاندا باسی ژماره
قانی  دانی و داوود و قۆچه بر، یوسف و ئاوه یووب و سه شتی نووح، یۆنس و ماسی، ئه کانی که  رهاته سه به

دکی  نه  و سه فاکتیش ئیبراهیمی  باره لهت  نانه تهن و  وه نیا گانه  ته مانه ئهم  بهکرت  و هتد ده
ئینجیل و کانی  وه  پی گانه به. کاندا  نوتره  کتبه له  انهی وه نیا گانه ، ته ستدا نیه ر ده به  له ووسراوهن

ری خودا  مین نونه که مین مرۆڤ یا یه که  ئیبراهیم یه، ستکاری کراو وڕاتی نوێ و دواتر ده  تهقوڕئان و
    .ستن ره و بپه  ئاسمان و ئه  له یه ک هه دایه خو کی وتووه  خه  و به بووتی شکاندووه  که بووه
  نهما  ئه ، و وتوویه نی شکاندووه ده ری خوداکانی ئه یکه په  م ئیبراهیم چووه مۆ به  پی زانیاری ئه به

  وه پسپۆڕان باسی ئه . ستن ره  بپهوخۆ خۆیان ڕاسته ئاسمان و  نه ، ڕوو بکهردی بگیانن ، دار و بههیچ نین
ڵ یا پلوڕاڵ   کۆمه ی خودا به  وشه ک نادرت،  و پیشان خه وه ته  شاردراوه وڕاتی کۆندا که  ته  له ن که که ده

کان پش هاتنی  مرۆڤه وڕاتی کۆن  پی ته به  واته که.  خووداکان واته" ئلۆهیم"ت  دهپی    که هاتووه
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 دار و  یان لهخوداکانس  زۆر کهک باسی کرا  ست و وه ره په  ده) یا پلوڕاڵڵ  کۆمه به ( خووداکانیانموسا
خشین یا  به دهت خونیان پ  نانه بردن و ته یان بۆ ده تاشین و سووجده کرد و دایان ده رد درووست ده به

 نیان پی ته به. کردن ئیھدا ئهخوک و   ناو خه   چۆتهک ئیبراهیم ر وه ش ههموساوڕاتی کۆن   پ
 هاتبوون و ئستا  فینه  سه  به کان که زاییه ری فه  نونه واته (ی ئاسمانمکانداری خو من نونه: "تی وتوویه

تییان ل   و داوای یارمهرستن  بپهوخۆ خۆیان ڕاسته   پتان بم که ان ناردووه، منی) وه ته ڕۆیشتوونه
 ) ووهکرد ڕاستیشی ( ردکی ب گیانن به دار و ن به یان بۆ ئه  سووجده ی ئوه  بووتانهم  ئه چوونکه ،ن بکه
م  به.  وه وان بگرنه  ناتوانن جگای ئه مانه  ئه واته ، که یه  هیچ هزکیان هه ن و نه که  ده  قسه  نه که

) کان ونه  فعه پاشماوه ( وه خته تی وه سه ن ده  الیه  و له وه سته به  مه  به ، کهوڕاتی نوێ  پی ته دواتر به
   که یه ک خوودامان هه نیا یه موومان ته  هه ئمه"  ی وتووه که که  خه  بهموسا ، ستکاری کراوه ده
،  شه  و س به یه ی ئستا هه وڕاته و ته  ئه واته که ".ژی  ئاسمان ئه  و له موومانی درووست کردووه هه

 کتبی ئایینی   ساڵ٣٧٠٠ ی نوێوڕات ته.  تا بووه ره  سه  نییه که وڕاته و ته ر ئه  و هه وه ته نووسراوه
ش بوون،  لی دیکه ل و ئایینگه  کتبگه دیاره.   بووه"ئاسمانی"ی  ئایین  تاقهی نوش که  و جووله"ئاسمانی"
رزی  ر ئه  سه مانه  ئه  کهشت و کتبی ئاڤستای خۆمان رده ک ئایینی زه وهک تائۆئیزم و بوودیزم و  وه

تائۆ م   هه وه  هۆی ئاکاری سیاسییه ست و به به  مه  به شه ر بۆیه ، هه بوون نه و ئاسمانی و ئیبراهیمی بوون
درا،   گرتنیان نه ره  په  و ڕگا به وه ک برانه  بیر خه لهئاڤستا ی  که  کتبهشت و رده م زه و بوودا و هه

 و شکی هند  کوردستان و ئران و به وانه  و له  زۆر ناوچه شت تا کاتی هرشی ئیسالم له رده ئایینی زه
تا توانی  هرشی هنا،  ب که ره م عه کرا، به وی ده یه فغانستان و ڕۆژئاوای چین په پاکستان و ئه

وڕاتی نوێ و   پشت ته  له ی که  سیاسییانه سته به و مه ی له وه بۆ ئه،  وه شت و ئاڤستای تووانده رده زه
کوو بۆ نیشاندانی کار و  ، بهنبوو ک نه خهکرد و بۆ فریوی  ده  نهانبوون، پشتگیری ئینجیل و قوڕئاندا هه
ی  مانه ت ئه سه ت و ده م سیاسه  به.نداندرابووو ڕگای باش ی باش و هزری باش  کرداری چاک و قسه

   !یای و ب وم و درۆیین لی و خه زه لی ئه  شتگه ویست به کیان ده رقاکردنی خه کو سه ویست، به ده نه
و ستی موسا  به مهبت  ئه   ،  پلوڕاڵ هاتووه ا به ناوی خودوڕاتی کۆندا  ته لهمادام  ،  تا ئره واته که

،  مرۆڤ  به ی نیاندتایان کردووه ن ئاژه ده  ئه  له  بووبت که وانه ر ئه  خوداکان، هه لهئیبراهیمیش 
  ره یکه یا په بووت  واز له) نیانکا فینه  سه به( بۆ ئاسمان  وه ته ڕاونه  گهان خوداکان وتبتی بت م ئه به

ش  ئه. ن تییان ل بکه ستن و داوای یارمه ره  ئاسمان بپه وخۆ خۆیان له بنن و ڕاستهکانیان  بگیانه
  کان ونه وکاتی فیعه تی ئه سه  ده ت به ستی تایبه به ، بۆ مهوه ته اوهوڕاتی نوێ نووسر دواتر که ته

      !ستکاری کرابت ده
 ئیبراهیم پی ،  بووه مه رده و سه  ئه ی که ته هاله و جه  پی ئه ، بهم بۆچی که یه:  یه دوو شت ههش  لره

 هاتووچۆی  ر له گه  ئه یه م فکره ئه و  وه ڕنه گه دهوی نیین و   زه  و له  ن ئاسمان له) کان( خودا  که وابووه
  خوداکان تی له بت داوای یارمه ئهم بۆچی   دووهه ؟ هی گرتوو رچاوه  سه وه  چییه بت له  نه وه کانه زاییه فه

  ، دیاره وه ن دووپات بته ده ورانی ئه  ده ک ئاواتی خواستووه ی خه وه  بۆ ئهسترن؟ ره بکرت و بپه
زموونکی  وان ئه کان و شت ل فربوون له زاییه  فه ره وه ڵ بوونه گه ن و ژیان له ده الباتۆر یا باخی ئه

    . وه ڕنه  و خووداکان بگه وه  دووپات بته م ویستوویانه ر ده  هه  که وهخۆش بو
  
  یه ودا ههک خ  یه ت دهبت و  یدا ده  ساڵ پش ئستا په٥٧٠٠مووسا   شه  س به وڕاتی نوێ که  پی ته به
ش  سته به م مه  ئهرن و بۆ ی بۆ به موو سووجده بت هه  و ئه یه خی هه شت و دۆزه هه  و به  ئاسمانه لهو 
  مه  ئه ت که ناسنت و ئه ک ئه  خه  به مه رده و سه ئهنوی ی  ساسنامه ستوور یا ئه ک ده وڕات وه ته

م  گینا هه ن، ئه وی بکه یه مال و ال په مووان ب ئه بت هه ئه و   ودایه و هی خ ئاسمانییه و  یاسایه
زایان  ڕۆژدا جه رگی پاشه  ژیانی پاش مه ودا لهمیش خ  ههو) ون فیعه( ژیانی ئستادا  ت له سه ده
  وادارانی کتبه نرن و هه ال ئه ن وهکا  پیشووه س و کتبه ده  کتبی مووقه هتکر ی نوێ ئهوڕات ته. ن ده ده

  ر به کانی سه ت و خه سه ن ده  الیه  له ی که وه ن یا ئه بووڵ بکه ستووری نوێ قه بت ده کان یا ئه پشووه
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م   به  ئایینی نوێ و کتبی نووه عیسا به ساڵ دوای مووسا، ٣٧٠٠ن  قریبه ته. کووژرن  ئهوڕاتی نوێ ته
  هوڕات کانی ته مان بیر و بۆچوونه ویش هه  ئه، بۆ وه کرته وڕاتی نوێ، قووت ده کانی ته مان وته ر هه  سه له

 "بیبل"وجار ئینجیل یا   و ئهن که کش ده وکات تکھه ی ئه میانه رده نوێ و سه  زانیاریک  کۆمه و  نوکه
 پشوازی  وڕاتی نوێ یا به کان وتیان یا ته ونه  فیعه ک کاتی خۆی که ر وه ههێ، ستووری نو  ده تهکر ئه

 وڕاتی نوێ  تهوادارانی م هه بهن و کردیشیان،   بکه وه وادارانی ئینجیلیش ویستیان ئه  بچن، هه وه مردنه
ڕی خۆیان ناهنن،   بیر و باوه واز لهیان   و زۆربه  وه  بو بووبونهموو جیھانا  هه  سادا به٣٧٠٠ توی  له

موو  نایان بۆ هه  و پهن که  ده ترسی گیانی خۆیان بوه   و پاشان له تیشیان زۆر بووه شیمه ی حه وه بۆ ئه
ی نی ئیسائیل  ئایینی به ، بۆیهیان پ نایاتناتوانرت قییان ت بخرت و کۆتای  بۆیه، کوێ بردووه

 ناو  لهیسا،  ساڵ پاش ع٦٠٠نیا  ته .  جیھان  له " ئاسمانییه"مین ئایینی   و ئستا سھه وه وته ناتنوێ
   و له ستیی بووه ره کتا په  یه ڕی به  باوه میش که  و ئه وه کرته  قووت ئهیشی  قوڕهد مه موحهباندا  ڕه عه

   ئایینه زا له سانی شاره تی که  یارمه  به ویش دیاره  ئهبت و دهکان یاخیی  سته ره  بووتپه ، لهبووت بزار
  بهستووری نوێ  کات و ده ڵ ده  تکهی خۆیم رده ڵ سه  گه کان له  کۆنه  شته مان شوه  هه کان، به پشووتره

 ئاخرین نردراوی خوودا  و خۆی به  ئه که  دا بووه وه د له مه کی مووحه  گۆڕ و زیره دنتهناوی قوڕئان 
و   ئه مه ئه. رز ر عه  سه ر نانرته مبه ک پغه س وه ودا کهو ئیتر خ ت پاش ئه ئهناسنت و  ده

ر  مبه  پغه  خۆی به یوراوه س نه که سای ڕابردوودا ١٤٠٠  له ئیتر   که بووه تی هه شی بۆ مرۆڤایه قازانجه
ردراوی نوت و ئهاودی خیا ننت خه گه  بناسک باوه ریش شتیی وا بووب ی نهو کردووه ڕیان پ 

   نایاته ردراوی دیکه ئیتر ن  قوڕئان وتوویه ی که وه ۆ ئه، ب  کردووه کانیش پشتیوانییان لی نه ته سه ده
 تا  ووتایه ر وای نه گه  ئه نگه گینا ڕه  ئه.دات ی ئایینی ڕوونه وره ناقووسی گه ی ته وه ، بۆ ئهوی ر زه سه

ر   سه  و مرۆڤ لهوه بوونه  قووت ده  چوار ئایینی دیکه–سای ڕابردوودا س د  و چواڕسهزار   هه ئستا له
   .  وه کترینیان توواندبووه ئایین تا ئستا یه

م تا  سکیان کهر  ین، هه که مۆ ده  ئهی یه  کراوه وره  گه و س ئایینه ی ئه وه نه خوند  کاتک ئمه واته که
و   بووه تایان قهک ودای یهر سکیان خ هه.  کسانیان پیه یهستووری  یام و یاسا و ده ک په زۆر کۆمه

 یا  مه ن و کرداری باش که که ی باش زۆر ده قسهر سکیاندا   هه ، له وه نه که ت ده وداکان ڕهکان و خ بووته
ن و  که موویان ده  هه وه  کرده م به به، درۆ خراپه،  ، دزی خراپه پهدا خرا عه ، ته ت خراپه قه   قسه ، به نییه

 جنوساید  نفال واته ، ئه ه حه"  کافر له"ت دزی  نانه  ئیسالمدا ته ن، له که حوکمی جیھاد سادر ده
ن  که  ده  چاکهی  قسه واته و هتد،  ه حه"  قییه ته" و درۆ  ه حه" کافران"ر ژنانی  دای سه عه ، ته ه حه

ی  نیوهالواز و ژن ر سکیاندا   هه له.  ن وانه دا پچه وه  کرده م له ، بهک بۆالی خۆیان بۆ ڕاکشانی خه
می  ووا ئاده حه  چوونکه و  راسووی پیاو درووست بووه  په ی ژن له وه بۆ ئه،  پیاو و مکی پیاوه

ر سکیاندا   هه له. یتان بخوات فریوی شهم  ئادهخوات و  ب منووعه  سوی داری مه  که تاندووه ه خه هه
ی ترسی ئاگری  وه نایان بۆ بو کردنه کانیش په  خوورافه ڕ به  و بۆ باوه نا بۆ خوورافات براوه په
ر   هه ی دسامبر له٢٥ و  یان زۆر تدایه ه ر سیان هه ، هه  هناوه وی کورکورانه یه م و په نده هه جه

ر  ههن و  ده وی ده ر زه کانیان بۆ سه ره ی نونه وه ڕانه ر سکیان مزگنی گه ههسن،  ده  ڕۆژی مووقهسیاندا
م و زۆر  ی که که زانن و چیرۆکه ڕاست ده   به ک شوه یه  یتان به ووا و شه م و حه ی ئاده فسانه سکیان ئه

  وه مه راسووی ئاده  په واش له  و حه ه قووڕ خووقاندوو می له  که خوودا ئاده وه گنه ک ده ک یه وه
ڕ گووناهی  مه و ئیسالمدا له) سیحی مه( ئایینی ئڤانگلیک   له جیاوازی بچکۆله. ر  ده ته هنراوه

ر دوویان  وا هه م و حه ت ئاده  ئیسالم ئه  که یه مه ویش ئه ، ئه یه ن هه ده شت یا ئه هه  به رکرانیان له ده
رکرانیان،   هۆی ده  و بوونه ووهیان خوارد که منووعه  مه  و سوی داره هرچوو انیان سهیت  کوی شه وه پکه
    ! سوک بخوات ووهمیشی ناچار کرد  و ئاده ووهی خوارد که ووا سوه تا حه ره ن سه کان ده سیحیه م مه به
  

  ؟ یه زایی بوونیان هه ری فه وه  ئایا بوونه
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  وه  و سیکرت، باسی ئه  ڕووی زۆر فاکتی شاراوه  له ، ری  سه م کردۆتهختکی کورت ک پشتریش جه وه
وییان   هاتووچۆی زه ن سای ڕابردوودازارا  توی هه کان له زائییه  ئاسمانی و فه ره وه  بوونه  که یه هه

 یا دیتراون خوار  ته کانیان خراونه فینه  سه ستدان که ر ده  به دی زۆر له نه ، سهن یکه  و ئستاش ده کردووه
  ن که کاندا هه  ئایینییه  زۆر کۆنه  کتبه ت له نانه ی کۆن ته گه به.  گیراوه ت فیلمییان ل هه نانه و ته

   داه کی نووری دیی که ووا گارییه حه"،  وڕاتی کۆن نووسراوه  ته  له بۆ نموونه. ن که وان ده باسی بوونی ئه
تی  زره حه " وڕاتی کۆندا هاتووه که  ته ر له و یا هه" کشا ییان ده ئاسمان هه  و ره کان به  زڕق و برقه پ له

 سکیغه(هکی کۆنی جووه مبه پک باسی گه) کان رکی  یی خوداکانی کردووه وره کاترباسی ئام ،
وێ  ر له هو یا ه"   و بادار بووه بووه هه) المپ( و چاوی نوورانی  بووه ری هه گه  ته  که خودایی کردووه

 باسی  رچاوه و سه ر له  و هه ڕاوه وییا گه ر زه  سه کی ئاسمانیدا به شتییه  ناو که  ئیبراهیم له  که باسکراوه
وه   ڕگای ئامری ئاسمانییه ن و سعوودی له مه ی بۆ یه وه ڕانه ڕۆیشتنی سلیمان بۆ هیند و ئران و گه"

   بم که نده وه س ئه ، به  چیرۆکی سلیمان خۆی دور و درژه.ڕشی سلیمان ت فه  ئایین پی ده که"  کراوه
تی کوردستان   ڕۆژهه م له  تونلی باینوون و هه له) باشوری سعودی(ن  مه  یه م له سلیمان هاوکات هه

  و له  و شه ن بووه مه  یه یانی له  به  که وه گنه  و ده میش له هند ژیاوه ختی سلیمان و هه ته) ئران(
   به  خرایانه م هاتووچووه ئه.   هند بووه ی کوردستان، و دواڕۆژ له ده غه  خوار نه یمان، لهختی سل ته
  واته که! ؟  کوێ داناوه ی له که نی ماتۆڕه مه ی سووته ڕت، ئه گه ده ق هه رماش ڕه  سه ڕش ناکرت و له فه
، خۆ  تییه  و ک داویه وتووه تی کهس ، چۆن ده ستدا بووه ر ده  به وتووی له و کات ئامرکی پشکه ئه
ختی  ته. (  مرۆڤ داوه زمکی نویان به ک هاتوون و نه ر جار  هه کان، که زاییه ، فه علووم و دیاره مه

  ).   یه  گووگ ئس هه ، له بپارزرت ، پویسته  و شونکی زۆر گرنگه تی کوردستانه  ڕۆژهه سلیمان له
       

ک  ئیسائیل وهها  روه هه ت ڤاتیکان، تایبه کان به  ئایینهومریکا  تی ئه وه ت ده  تایبه کان به ته وه ده
 گرنگ و  نده  ناوه وه  دنییاییه بهزایی ناسا و  و ڕکخراوی فه  که یا جوولههیۆنیست  تی سه وه ده
، فاکت وه شارنه تی ده رۆڤایه م م له ، بهن م هات و چووانه ئاگاداری ئههتد کان و    ئیسالمییه کییه ره سه

  ه مرۆڤ وداکان که خ  که هوتوو ر که  ده وه لره.  ریان  سه چمه  دواتر ده  زۆرن کهش ی دیکه گه و به
ک و   یه ، بۆیهکان زائییه ه ف ره وه  بوونه  له بوون بجگه هس ن تاشیون، کهدا بووتیان ل کان تاییه ره سه
م  ر ئه کانی سه ره وه  بوونه  زۆر لهک وترا وهوان   ئه. هودا بوونک خ کوو کۆمه بوون به انیش نهدوو
  واته که.  ڵ خووقاندووه  ئاژه مرۆڤیان لههاتوون ن،  ر هه  و ئستاش هه هوتووتر بوون پشکه  ی ئمه وییه هز

ر یا  وه وان بوونه  ئه واته ، کهبووه وی بوونی هه ر زه  سه له میلیۆن ساڵ  بهڵ  وان هاتوون، ئاژه کاتک ئه
  ، که ر جیاوازه وه یدا بوونی زینده تی په  حیکایه ، بۆیه خووقاندووه وی نه ر زه  سه ریان له وه زینده

  ره وه  بوونه واته  که.تی گش  به کان سلولهکان و  ئامیبهیدا بوونی  تی په  بۆ باسی چۆنیه وه ڕته گه ئه
ڵ  گه ئتیبات یا کۆمونیکاسیۆن لهندی و  یوه په  پویستیان به وی ر زه  سه  هاتوونه کان که ئینتلیگنته

بار   هۆی ناله  و خۆیشیان به وه ته دیوه وی نه  زه ری ژیر یا ئینتلگنتیان له وه م بوونه ، به وی بووه زه
   و ببنه وه  بمننه همیش وی بۆ هه  زه  له یانتوانیوه ، نه خواردووه وانی نه  ئه  به وی که وی زه بوونی جه

   له ک چۆن ئمه ، وه وه  بمننه توانیویانه  و بۆ کورت ماوه کاتیی ی  شوه  بهر  هه وی، بۆیه نی زه خاوه
وێ  ی کاتیی له  شوه  و بهیه ت و ئۆکسیژن هه زایی تایبه رگی فه  جلو به زا پویستمان به  فه مانگ و له

ئستاش هاتووچۆ .  بووه تاییان نه تاهه ی هه وه وی شونی مانه یش زهوان ، بۆ ئه  وه توانین بمنینه ئه
نی تکنۆلۆژیای   خاوه  بۆته که ترسن  ده مرۆڤ  ئستا له ڕین که ش بگه وه  و له وه م نامننه ن، به که ده
   خوار، بۆیه نه خهیان  ن و ده که یان ل ده قه ته و  وه یننهنبیا ئه  کان  ڕاداره  له ڕ، چوونکه شه هزی  به

  ! ن خۆیان نیشان ناده
   جۆرک له ناچار بوون کهوی،  کانی زه  میوانه زاییه فه  :کی زۆر کورت و خرا یه وه چاو پداخشاندنه

  که، )DNS (و دێ ئن ئس)Gen Kopie(و زانستیی کۆپی کردنی ژن   پی ئه  بهوی حشی زه یی وه ئاژه
 ژنی  ئاڵ و گۆڕیان له و  یان ناسیوه م زانسته ئهوکات  وان ئه ئهین،  یکه ش دهیی مرۆڤ  ئمه ند ساکه چه
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  ی دیکه ی ئاژه وه بۆ ئه و پاراستوویانن  پک هناوهتاڵ د ناوی نیان بهویدا  ی زه جۆرک ئاژه
  وه کانه زائییه  فه گنته ئنتلی ره وه  هۆی بوونه  به وه ه  ئاژه  له  که تاییانه ره  سه م مرۆڤه ئه. یانخۆن نه

  یشیان باخک بووه که کی زۆر و شونی پاراستنه یه  ژر چاودری و پاراستن تا ماوه ته خووقاون، خراونه
یان  که رشتی خووقاندنه رپه کان جار و بار بۆ سه زائییه ، فهن ده ن یا عه ده ن ئه مۆ پی ئه  ئه که
ردان  مدیسان سه ی و چۆن هه  که  که  مرۆڤ داوه قویمیشیان به ت ته نانه وی و ته ر زه  سه وه ته ڕاونه گه
  یه مه فاکتیش ئهکات و  دهوی  بۆ زه ی خووداکان وه ڕانه م باسی گه قویمی مایاکان هه  ته ، بۆیه وه نه که ده
 ئستاشی  نگه قویمکی ئاوا گرنگ بنووسن، ڕه  ته یانتوانیوه زار ساڵ پش ئستا مایاکان نه  پنج هه که
وانیان  حویل ئه  و ته کان نووسیویانه زائییه  فه قویمه و ته  ئه زانن شتی وا بنووسن، دیاره ڵ بت نه گه له

 و  ر وا ئاسان نییه  و هاتووچۆ هه وه ڕانه  گه دیاره.    وه ڕینه گه مدیسان ئه  هه  و پشیان وتوون کهداوه
ی پش ٣١١٤ر سای  گه  ئه ، بۆیه یه دان سای نووری هه یان و سه  و ده تی نوور  سوورعه پویستییان به

.  وان حیسابی هاتووچۆی خۆیانیان کردووه ، ئه وه ڕینه گه دا ئه که قویمه  کۆتایی ته زایین وتبتییان له
ری و  وه هنی بیر و خاوهکانیتر ه  ئاژه  له  وه ته رتر بوونه ژی کان ڕۆیشتوون، مرۆڤ که زائییه  فه پاشتر که

  وه  ئاسمانه ی له وانه  ئه یانزانیوه  و چوون نه وت کردووه که غزییان شتیان پاشه زموون بوون و مه ئه
یانیان  رد شوه  به  له یانپارزن، بۆیه  ئه  که وداکانیان ل ناون خوار ک و چی بوون، ناوی خ وونههات

   لهوان  ئه  که ، یه وه ره  سه  و کویان به  پدایه یان له کمه ، باییان بۆ درووست کردوون، چهداتاشیون
ندین خوودا   و چه بوونه  نهشداک خو  یه ، بۆیهپارزن  ئه تاییانه ره  سه م مرۆڤه  خوار و ئه  دنه وه ئاسمانه
  . بوونه
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  ن؟ کان چی ده رنجه سه
  
ن؟ ی که  چی ده ست به ن، ههی که هرمان ئ ورو به کانی جیھان و ده ووداوهیری ڕ سه  مۆژانه  ئه که
  وه یرانی دارایی و دراوه  قه ر له کانی جیھان، هه  ئابووریه یرانه قه.   زیاتره میشه  هه رلشواوی له سه
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ڵ ڕۆژ زیاتری   گه ی ڕۆژ له وه ڕانه گه.  ری نووسیومه  سه  له م وتاره  پش ئه رز که یرانی قه تا قه  هه بگره
 ترۆر و  ی دژه شه ڕه ، ههری مافی مرۆڤ  ناو پارزه  بهکان بۆ وتانی ئوروپایی  ستییه ره ز په گه یاسا ڕه

 کان، ئستا ڕاست بن یا ناڕاست  جۆره  جۆرک له  به ی که سانه و که موو ئه  ترۆریست ناساندنی هه به
کانی  حریمییه سی و ته نیزامی و سیا  هرشه.ن که خۆیان دهڕی  بیر و باوه  رگری له ، به کارمان نیه

 ناوی   به ، کهیی سیاسییانخۆ ربه  سه تانی پداگر له وه ر وتان یا ده  سهوتانی ڕۆژئاوایی بۆ
  هو)  ! هیچ نیزامکی تۆتایتر نییه ستم پارزگاری له به  مه لره. (ختییان بۆ دنن زه کردن  دمۆکاتیزه

وی و بو  رم بوونی زه گهمی جیھانی و  ڕی سھه دانی شه رهه  زیادبوونی سه  گشتی ترسی ڕوو له به
  کراوه ڕوان نه  چاوه ساته  و کاره ک دانه ی یه ر ساه کان هه  جیھانیه  ئپیدمییه خۆشینه ی نه وه بوونه

ی  وه بو بوونه سانایی پش بینییان بکاتن و  توانت به مۆ ئه  تکنیکی ئه رتک که  شه کان، به سرووشتیه
خساری  ڕوو  دیکهی زۆر ڕووداو و گریمانه و  ندک زانیاری شاراوه  داهاتوو و درز کردنی هه ترس له

  تی فاکتدار له ک بابه ی کۆمه وه ک و شاردنه  الیه موو له  هه مانه ئه.   شواندووهمۆی ئاۆز و جیھانی ئه
ک  وه ڕۆین خر با دوور نه وڕاتی کۆن و یا نه ی تهکان ک ڕاستییه ، وه وه کانه ن ئایینه  الیه کان، چ له مرۆڤه

 قازانجی خۆی   و به کی دیکه یه  شوه  ڤاتیکان به  وتی پوڕتوگال که  له ڕووداوی گووندی فاتیمه
  ،وه کانه  ڕۆژئاواییه ته وه ن ده  الیه لهیان  وه شاردنهو چ ) م که  باسی ده دواتر که ( وه یگته ئه

و تئۆری  ڕوات؟ ئایا ئه و کوێ ئه ره جیھان به.  وه کاندا هشتۆته  شک و گوومانه یتر له هندهتییان  مرۆڤایه
 هیچ  ک له یه وه ی بۆ هیچ ڕوونکردنه  ڕاستن؟ ئه ره  سه  زۆریان فاکتیان له  که ئه وته ی ته هوومانه وه و ته
  ؟ وه شاردرنه ی بۆ ده  ڕاست و ناڕاست نادرت و ئه  به کووه
کیان  ین، کۆمه  بکهی دووایی م سانه ی ئهکان  کارتۆنییه منانه یرکی فیلمه ر سه گه  ئه مانه  له گهبج
 هرش دنن و مندانیش  وی که  بۆ زه زاییه ری فه وه ن، باسی هاتنی بوونه که زیان ل ده  منانیش حه که
،  ڕاست نییه" وی  زه له"زایی  ری فه وه وونی بوونهر ب گه ئه. ن که وی ڕزگار ده ستن و زه وه  دژیان ڕاده له
  مانه کشن؟ ئه دا ڕاده و الیه ی زھنی مندان بۆ به ن و ئه که رقاڵ ده  سه وه م کارتۆنانه ی مندان بۆ به ئه

   ! دیکهوی و هی  ناو چوونی زه کان و له ساته کانی کاره کانی هۆلیوود و فیلمه  سانه وره  گه  فیلمه  له بجگه
  له"  وه یۆڕۆ نیوزه"وانری  ی هه رنامه  به م، له م وتاره رقای نووسینی ئه  سه ند ڕۆژکه  من چه ئستا که

 باسی  وه که درته ند جار لده  چه ت یا ڕپۆڕتاژکی دۆکوومنتاری ڕۆژانه زا، بابه یس یا فه شی سپه به
دا  که  کۆتایی ڕپۆڕتاژه کات و له  ده کانی دیکه ستره  ئه وی و له ی زه وه ره  ده کان له زاییه  فه ره وه بوونه

رانی  وه بوونه" ردانی سه " بت که مان ئه و تواناییه  ئه  سای دیکه  پانزده ی مرۆڤ تا ده ت، ئمه ئه
ن،  زا هه  فه له  ری دیکه وه  بوونه نرت که دا ئه وه  دیان به واته که.  ین زا بکه کانی فه ساره  هه  له دیکه
ر ئستاش   و هه یان کردووه ردانی ئمه وان زۆر پشتر هاتوون و سه  ئه دا نانرت که وه م بۆ دیان به به

ی  فینه  مرۆڤ سه وه می جیھانییه که ڕی یه  کاتی شه ر له  هه  که  حاکدایه  له مه ن؟ ئه که هاتووچۆ ده
ت  نانه  و ته یان جار شتی وا بینراوه  ده ویش به  و پاش ئه وهوتو ست که ی ده" بشقاب پرنده"زایی یا  فه

  وه ت ناکرنه ک ناکرت، یا بۆ ڕه فافی باسیان بۆ خه  ڕوونی و شه م بۆ به ، به گیراوه فیلمییان ل هه
کی  هی ند نمونه کانی کۆتایی چه شه  به ستتاندا له رده ی به م نووسراوه بت؟ له ها بوونی هه  شتی وه که

  . وه  دنمه که  ڕوون بوونی باسهدار بۆ گه و و بهکرا حاشالنه
    

   یه  ئیمکانی ههردا وه  بوونه و ئاڵ و گۆڕ له) Genetische Code(گۆڕینی کۆدی ژن ئایا 
  

تی  ی خه وه  بره ستیپکرد، کاتک که  ده وه ی زایینییه١٩٧٦ ئاگووستی ٣٠   لهباسی جیددی ژنتیک
 ئینیستیتۆی  له) Har Gobind Khorana( هار گۆبیند خۆرانا ، پزشکیدا پۆفسۆری هندی نۆبل له

   دوواوه  به  و کاته له. سنووعی ژنی پک هنا ی مه  شوه مریکا به تکنۆلۆژی ماسۆچووستی کامبریجی ئه
  واته(کان  ی دێ ئین ئسهکان نیا نۆکلیۆتیدسکونسه  ته  نه کان تووانیویانه ڵ ژنتیکه گه و ئستایشی له

،  وه ن و بییانگۆڕنه ی سرووشتی ئاڵ و گۆڕ پ بکه  شوه به) کانی ناو دێ ئن ئس یا دێ ئن ئا پۆتئینه
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ن و  ڵ بکه ک تکه ڵ یه  گه کان له  جیاوازه  دێ ئن ئسی پۆتئینه کو هاوکات تووانیویشیانه به
   بیۆلۆگییه ک له یه نیا شاخه  ته  زانست که  له شه م به ایان بهز شاره.  پرۆتئینکی واحد ن به بییانکه

   له م باسه ئه). Proteindesign, Proteinengineering(ندسی پۆتئین  این یا موههپۆتئین دزن  ده
ری و یشتنی زیات  بۆ تگه ، بۆیه ره ران هیالککه ی خونه زانم بۆ زۆربه  و ده یه خۆیدا زۆر باسکی پیچیده

  .  وه مه  بکه که  زمانکی ساکارتر باسه  و به وه م نمونه بنمه ده وڵ ده ئاسانکاری هه
.  موویان نیه م سلول بچووکترینی هه ، به ناسرت  سلول ئه موو ژین و ژیان به مای هه ر چی بنه گه ئه

کان پک هاتوون و  تۆمه ه ئ کان له  و مایکۆمۆلۆکوله کان پک هاتووه یکۆمۆلوکولها م سلول خۆی له
 هۆی  تۆم به  ئه واته که. ک ئلکتۆن و پۆتۆن و نتۆن  وه یه جزایان هه  خۆیان ئه کانیش که تۆمه ئه

م هشتا بچووکترین نییه و   بهره وه ترین زینده جزاکانی خۆی، پ جووه جیاوازی باری ئلکتریکی ئه
یان  م کاره ن، بۆ ئه م بکه نیایی ناتوانن زیاد و که  ته ن خۆیان بهکا سلوله.    یه ش بچووکترمان هه وه له

  مه ئه (.ن دێ ئن ئس  ده و پۆگرامه  به روونی خۆیاندا، که  نو ده  له یه  هه"پۆگرامک"  پویستیان به
رک  وه ر بوونه ک باسی دت پۆگرامی هه  وه ر سلولکدا، چوونکه  نو هه ، پۆگرام له کی گرنگه زانیارییه

 و   ڕووی داوه کیش بن، بۆیه س و کاری نیزیکی یه ر که گه ت ئه نانه ، ته وی پاڵ خۆیدا جیاوازه ڵ ئه گه له
ی  وه ، ب ئه شی سوور بووه کانی له موو مووه  قژی یا هه  که  ژن و پیاوک مندایان بووه دات که ڕوو ده

     .) کانی ژنتیکییه  سرووشتییه  ئاڵ و گۆڕه مه ، ئه خۆیان موویان سوور بووبت که دایک و باوکه
  

 ڕووی ژنی   له مۆکه  ئه واته. کانی ئرس و میراتی بایۆلۆژیکین گری زانستییه کان خۆیان هه ژنه
 چ   به وه گاته  ئه ، بۆ نمونه و کانی پشووی ئه ڕ جیله مه توانرت زانیاری له  ده وه موو مرۆڤکه هه
تی   و چۆنییه بیله و قه ت شونی ژیانی ئه نانه یدا بکرت و ته کان په تاییه ره  سه کی مرۆڤه یه بیله قه

، بۆ  کراوه کان نه موو مرۆڤه ر هه  سه  هشتا له م کاره ئه.  وه توانرت بدۆزرته ز و هتد ئه گه ژیانیان و ڕه
  سته به م مه  و بۆ ئه  ئجگار کاتگرهم کارکی  به یه  ئیمکانی هه که ر چی کاره گه  ئه ی که وه ئه

نیا ژاپۆن  ، ته ستی مندا بت ر ده به ی زانیاری له نده وه  ئه ، که قیق پویسته ری زۆر خرا و ده کۆمپیوته
شت ئامری  نیا هه  تا ئستا ته قیق درووست بکاتن که ها خرا و ده ری وه تی تا ئستا کامپیۆته توانیویه

 شتی وا  نگه  سای داهاتوودا ڕه  تا پانزده  ده م له ش ناکات، به  به  که یه ان بوونی ههموو جیھ  هه وا له
می  حه  ئاوی ناو ڕه گرتن له  هه  نمونه توانرت له ر ئستا ئه هه! رمانگاکانیش ی ده  کاری ڕۆژانه ببته

ت  نانه  و ته و منداه تی ئه المه سهڕ ساخ و  مه ک زانیاری له ، کۆمه  سکدایه  مندای له ژنکی سک پ که
  وه مه حه  ناو ڕه  ببن، له و منداه  داهاتوودا تووشی ئه  له نگه  ڕه کانی که  ئیرسی و میراتیه خۆشینه نه

 بانکی  بگیرت و له بن هه  دایک ده  له  تازه توانرت ژنی مندانک که  ئه مۆکه بناسرن، یا ئه
 بوو و تووشی  وره  گه  داهاتوودا که  له و منداه ر ئه گه  ئه ی که وه ڕابگیرت، بۆ ئهکان   ژنه ت به تایبه
ی  که  ڕووی کۆدی ژنه  بوو، له شتی دیکهڕان و پست سووتان و  ست و الق په دهسادووف و  خۆشین و ته نه

یا ن،  ی بۆ بکه که خۆشینه ری نه سه ، چاره خوات  خۆی ده نیا به گیراوه و ته  هه وه  منداییه  له  که وه خۆیه
 ژنی  چوونکهن،  ن، یا پستی بۆ درووست بکه  ژنی خۆی بۆ درووست بکه ست و القی کۆپی کراو له ده

  سی دیکه  دێ ئن ئای که س له ک چۆن دێ ئن ئای هیچکه ر وه  ناخوات هه سی دیکه  که س به هیچکه
  . خوات  خۆی ئه  باشی به س زۆر به ر که  هه تی، واته تی خۆیه پس  و پ به سه ر که م هی هه ، بهناچت

  
کانیان  ن و زانییارییه که ر ژن کار ده سه  له وه کانی جیھان پکه کانی زانستگا گرنگه  ژنتیکه  مژه له

ن و ئاکامی  که  ده وه  ژن کار و لکۆینه ت به تکی تایبه ڕ بابه مه  له وه وه یا پکه گۆڕنه  ده وه پکه
ر  گه  و ئه  خۆیدا کارکی زۆر باش و گرنگه  خۆی له مه ، ئه کتر ستی یه  دهر  به نه خه کانیان ده وه هلکۆین

  واوی بناسرت، که  ته  کۆدی ژن به توانراوه م هشتا نه وتوون، به  بواری ژن ناسیندا پشکه چی زۆر له
یدا   په و تواناییه  و مرۆڤ ئه وه بته ، ئیتر زۆر شت ئاسانتر ده ئاکامی خۆی بگات  به و کاره ر ئه گه ئه
 واتای   و به یان کردووه ر ئمه  سه کان له زاییه  فه  ئینتلیگنته ره وه زاران ساڵ بوونه  پش هه کات که ده
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و ژیریی ر  وه ه بوون ڕاستیدا له  ردنت که  ڕازی خودا ده ر له ین، ئیتر مرۆڤ سه ر باسی بکه گه ئایینی ئه
   ! درووست بووهیا ئینتلیگنس چلۆن 

یری   هزی مایکۆسکۆپ سه  ژر ئامری به ر له گه  ئه جزای دێ ئن ئسن و دێ ئن ئسیش کان ئه ژنه
دێ ئن .  وری خۆیدا پچراوه  ده  به چت که ڕواڵ ده ک زنجیری باتاو یا کۆت یا شه ر وه بکرت هه

ر دێ ئن  ر هه گه  ئه ن که که  ده وه پسپۆڕان باسی ئه  و کاندا جیان گرتووه ی سلوله نو د کان له ئسه
 هز   ئامری مایکۆسکۆپی زۆر به نیا به  خۆی ته  که ییه و چکۆله سلولک به(،  نو سلولدا ئسک له

،  تر درژه وو مهی د پ بخرت و ڕابکشرت، نیزیکه و ژر ئامری مایکۆسکۆربھنرت  ده،)بینرت ئه
   که  حاکدایه  له مه ئه.  ر سلولکدا جی گرتووه  نو هه تر دێ ئن ئسی مایکۆسکۆپی له  دوو مه واته
تر دێ ئن ئسی  ی دوو مه ر سلولک نیزیکه  هه دان میلیارد سلول پک دت که  سه شی مرۆڤ خۆی له له

. م که ک باس ده یه کان نمونه ی کار و ئاوگۆڕی ژنه شوه  لهو ئاسانکاری یشتن  ئستا بۆ تگه.  تدایه
ر   به  زۆر باریک له سپیزووی دروومانی ک ده وه)  یا دێ ئن ئایه ( تر دێ ئن ئسه و دوو مه ر ئه گه ئه

ی  بار م له  هه وه ینه تری بکه وره  میلیۆن جار گه  به ، واته چاو ببیندرت  حاڵ به  حاه  به  کهچاو بگرین
زووی  ر ده ده  قه ی به که وییه ه  قه واته دات، که تر نیشان ده وره  گه وه  باری درژییه م له وی و هه ه قه

زار   بیست هه ین بکاته  با به، تره ی دوو مه سدا نیزیکه  ئه  له ، کهکیشی دروومانی زۆر باریک و درژییه
چوون دێ ئن ئس دوو . ر چاو بگرین  به گ پۆنگ له جگای سلولیش تۆپکی سپی پین وجار به ئه. تر مه
 پینگ  نو تۆپه  وجار له ک گووریس تک ئانین و ئه زو وه تر ده زار مه  بیست هه بت دوو دانه ، ئه الیه

 سلولکی  ک میلیۆن جار له ین یه  با به  که ستا سلولکمان دروست کردووه ئ.ین ی خه که پۆنگه
، بۆ کامل  یه م و کوڕی هه که و  واوه نا تهم هشتا  ، به  وه ته تر کراوه وره  مرۆڤ گهشی ی له قینه ڕاسته

 نو  ینه  بکه  چوار الوه رد و شین له وز و زه ڕی سوور و سه نگی ته رزی چوار ڕه  چوار ده بت به بوون ئه
  بگرت وه  خۆیه  جۆراوجۆر بهنگی ڕه)  که دێ ئن ئسه(کان  زووه ی ده وه ، بۆ ئه که  پینگ پۆنگه تۆپه
وجار  ئه)  و ب گیان وره سنووعی و گه  مه دیاره ( یه واومان هه شنین، ئستا سلولکی ته وه  ڕاده که تۆپه

ویش  واسین، ئه ههرگ  نافی جل و به ک ته ر دنین و وه  ده که زووه ین و ده که ت ده له) سلول ( که دین تۆپه
نگی  مان ڕه که سنووعییه  مه ین، دێ ئن ئسه که  چاوی لده واسین، که ده تر هه مه درژایی بیست کیلۆ به

و ،  دایه و دێ ئن ئسه  له  که یه و پۆگرامه ر ئه  هه نگانه و ڕه  ئه ، که  گرتووه وه  خۆیه جۆراو جۆری به
 سلولکی  ر ئمه گه  ئه واته،  راوهناس ی هشتا بۆ مرۆڤ نه که  کۆده  که یه که نی سلوله  پۆگرامی خاوه مه ئه

  و لهنین ک  ک یه کان وه نگه ین، ڕه خه ودا هه  پاڵ ئه میش له ین و ئه  درووست بکه ینی شوه  عه  به دیکه
 دێ ئن ئسی  نگه  جیاوازی پک دنت و ڕه مه  نین و ئه وه که زووه  ده کدا به ک یه ینی جگای وه عه
ک  هی چینی یا ژاپۆنییه  نگه ڕهم   کوردک بت، دێ ئن ئسی دووههشی  لهین هیر با ب گه م ئه که یه

شک بت و   هی قژ ڕه نگه ن ڕهاوی تری  مرۆڤکی قژ سوور بت، ئه،م که ر هی یه گه یا ئه، ) بۆ نمونه (بت
کووترت ناسینی   ده ه ک دایه ئالره. ک یه ڵ یا بانده کیان هی ئاژه کیان هی مرۆڤ بت و یه  یه نگه یا ڕه

ری زۆر   کۆمپیوته  و پویستی به ت پووکن و کاتگره وی کارکی زۆر تاقه ر زه تی سه موو مرۆڤایه ژنی هه
  .  یه قیق هه خرا و ده

  ی نیاندتاڵ کراوه  و ئاژه کراوه) الباتۆر(ن  ده ئهباخی    له ی که وه کان، ئه بۆ ئاڵ و گۆڕ پکردنی ژنه
  م له  موومکینه به  بۆ ئمه وه  باری تئۆرییه وواکان، له م و حه ووا یا ئاده م و حه ۆڤی ئاده مر به

 ئنتلیگنت  ک بکرت به  بنین یا ئاژه  قسه ک وه  ئاژه وتووین که که رنه دا هشتا تیدا سه وه کرده
   که م کاره بت، ئه ست و سۆزی هه ات و هه بک  و قسه وه کان کۆ بکاته زموونه بت و ئه ری هه وه  بیره که
   له مه ، ئهین  بیکه ی دیکه ر ئاژه  سه  هشتا ناتوانین له ، ئمه  کراوه ر ئمه  سه زاران ساڵ پشتر له هه

  م ڕازی کۆدی ژنمان هشتا نه  به یشتووه  زانستی کلۆن کردن یا کۆپی کردن گه ستمان به ده  کهکاتکدا 
 ئاق یا ئینتلیگنت بوون  کان ژنی خۆیان که زائییه  فه ره وه ن، بوونه  پسپۆڕان ده ندک له هه.  ناسیوه

  ڵ و خۆیاندا درووست کردووه ینی ئاژه  به  و شتکیان له ڵ کردووه ی نیاندتاڵ تکه ڵ ژنی ئاژه  گه له
ی  ڵ و نیوه ی ژنی ئاژه  نیوه  ئمه واته  که.ین مرۆڤ  خۆمان ده  به  که  ئمه ته ی بووینه که  ئاکامه که
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.  یه وه کانه زاییه  فه ره وه  بوونه قمان له  و ئه ه شمان ئاژه  له  ئمه کی دیکه یه  وته  یا به وانمان تدایه ئه
بت  ئهش   ئمه واته که!)  ه ی ئاژه نیوه  چوونکه،  ڕخوازه  شه  مرۆڤ هنده  ڕاست بت، بۆیه مه  ئه نگه ڕه(

ر  شییان ناگۆڕت و هه وان له وان، ئه ین به قی خۆمان بده ین و ژنی ئه ڵ بکه قی ئاژه ر ئه  سه کار له
نگ   فر بوونی ده ونه که  و دهن که یدا ده ست و سۆز و ترس و هتد په ق و هه م ئه منن، به ک خۆیان ده وه

ڤ بتوانت بیکات، ر مرۆ گه  ئه  که یه و شته  ئه مه ، ئه هتدسم کردن و  ڕه  ورده  ورده نگه  کردن و ڕه و قسه
 مرۆڤی بادار درووست  ی که وه کوو ئه توانت بکات، وه ش ده ری دیکه مه یر و سه ئیتر زۆر شتی سه

  سپی بادار و هیدیکه  ئه  که وه یخونینه کاندا ده فسانه  ئه ک چۆن له ر وه ی بادار، هه یا ئاژه!! بکرت
ئستاش جار و بار . ست و الق بخووقندرت ر و یا مرۆڤی چوار ده که ی قسه  یا ئاژه بووه ونیان ههبو

  ر و هیدیکه  دوو سه ک به یه  یا پشیله  دایک بووه ست له  چوار ده  منداک به بیستین که وێ ده  و له لره
ستکاری مرۆڤ   ب ده ی سرووشتی و به  شوه  به ، چوونکه  سرووشتی ڕوویان داوه مانه  بوون، ئه ته هاتۆنه
دا بووبت،  و ئاڵ و گۆڕه ستی مرۆڤیش له ر ده گه  ئه کانیان ئاڵ و گۆڕی تدا درووست بووه، دیاره ژنه
کان  د نردا سکسی کردبت و ژنهن ڵ دوو یا چه گه  هاوکات له  مکه نگه ، ڕه وا ناخوود ئاگا ڕوویداوه ئه

  ر دنه مه یر و سه ی سه دا زۆرجار منداڵ یا ئاژه تانه م حاه  له  بووبتن، که مانه  ئهیی و توشی دوو فاقه
    !بوون
 بیست  زووه ر ده گه ، ئه وه  ڕووی تئۆرییه  و له  زمانکی ساده کرت؟ به چۆن دهستکاری   ده به  و کاره ئه
ر لکی  ر کامپیوته گه  پش چاومان، ئه وه ینه  بخه جارکی دیکه)  که دێ ئن ئسه ( که ترییه زار مه هه
ن دێ   و خاوه قژی مرۆڤوت کۆما دوو دا ری حهت  کیلۆمه  له که زووه ووری دهنگی س  ڕه  بۆ نمونه  که وه باته

سه قژی  و که ر ئه رد بت هه  زه که نگه شتدا ڕه تری چوار کۆما هه  کیلۆمه کات و یا له  سوور ده که ئن ئسه
ر دایک و باوکک بن و  گه جا ئه.  که ره ما بۆ کۆمپیوته  بنه بنه  ده مانه بت ئه یی ده ش یا قاوه  ڕه بۆ نمونه
ین  که ز ده تی، حه تایه ره  و سه یه  داییک بت، یا هشتا نووتفه  له مایه  ته  به  که م مندای ئمه بن ئه

  کان  کوی ژنه بت که دهر ئاسان  یتر بۆ کۆمپیوته، ئ ین بلۆند بت یا شتی دیکه قژی سوور بت یا با به
 دایک  ، مندای له و ئاڵ و گۆڕه بت و پاشان به نگی چی بت و کوێ چی نه ڕه  که ر دێ ئن ئیسه  سه له

  وه  ڕووی تئۆرییه  له مه  ئه واته که. کرد زیان ل ده  دایک و باوکی حه بت که ده  یه و شوه ر به بوو، هه
وجار ئاڵ   و ئه وه ق بوون بدۆزرنه ماکان بۆ ئاق بوون و ب ئه ڵ و مرۆڤیشدا بنه ینی ئاژه  به رت لهک ده

. نی ئنتلیگنس  خاوه  بتوانت ببته ی که وه ڵ پک بھنرت بۆ ئه  ژن و دێ ئن ئسی ئاژه و گۆڕ له
م   من ساده ی که مه  زۆر زۆر له و کاره م ئه ، بهوه تر ناتوانرت شی بکرته  ساکارتر و ساده مه له

  .  وتووین که رنه  هشتا تیدا سه ر بۆیه ، هه تر و ئاۆزتره  پیچیده وه کردۆته
ی  که کان قووفه ولی ڕۆژئاواییه  قه  یا به ناسراوه  کۆدی ژن هشتا نه  که یه مه ک باسم کرد ئه  وه که کشه

  و ڕازه  کراوه و ئه و قووفه ر کات ئه ، هه   هندراوه ر نه ی هشتا ده که  ڕازه ر له سهوه و  ته کراوه هشتا نه
  ی که و کاته ی ئه  ڕاده یشتۆته ی زانستی گه  ڕاده  تازه توانت ئیدیعا بکات که ، مرۆڤ ئه  وه دۆزڕایه
س    به یشتووه هستی گ  ده ئیدیعا بکات که یا مرۆڤ   هاتوون و مرۆڤییان درووست کردووه ری دیکه وه بوونه

     . وه  باری ئایینییه ڕازی خودا، لهو 
  

   ١٩١٧ سای  ی وتی پورتوگال له ڕووداوی گووندی فاتیمه
  
کان  ته وه میش ده و هه) ڤاتیکان(م کلیسا   هه  که یه  گرنگانه و ڕووداوه کک له  یه م ڕووداوه ئه
موو   هه یانتوانیوه  نه که  بوونی شاهیدانی ڕووداوه هۆی زۆر م به ، به یان شواندووه که رهاته سه به

،  ی ئایین بووه ک پیشه ر وه  قازانجی خۆیان، هه  به ، بۆیه وه کدا بسنه  زھنی خه  له که ڕووداوه
  ! گۆڕیویانه

   سان به دهشت تا  ڵ دوو کچ و کووڕکی ههدا کاتک س شوانی مندا١٩١٧ی مای سای   ڕۆژی سزده له
  له) Jacinta Martos, Francesco, Lucia Santos(کانی جاسینتا یا جاچینتا، فانسیسکۆ و لووسیا ناوه
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  وه  ئاسمانه ریان له ر سه  سه  له وره  شتکی خ و گهن،ب کانیان ده ه ڕاندنی ئاژه وه یکی لهر شت خه ده
ت  کان و پیان ئه  منداهیام ناردن بۆ هته پو که  خرا ئه  وه نده، ڕه بت، ئووفۆ یا بووشقاب په یدا ئه په
موو جارک   و ههوه  و منیش دمه  ئره وه رنه می مانگدا وه هه  ڕۆژی سزده موو مانگک جارک له  هه که
 که کان ڕازه  منداه کک له م یه  النیکه. وه  الی خۆتان بمنته هم ڕاز م با ئه ، بهنرم یامتان پدا ده په

  مانگی داهاتوو له.  وه داته نگ ئه  ده که  گوونده  له مه ئهکات و  س و کاری باس ده  بۆ که وڕاناگرت 
  خووالسه و  وه بته یدا ئه  ئاسمان په  له که  خه شته و  که  بۆ شونهچن  ده وه س و کاره  که مدا به هه سزده

و  ک خرا به  خه  که بووه وکات تلویزیۆن نه ، ئه هوا و هه بت له و وت پ ده  وه داته نگ ئه دهزیاتر   مه ئه
  هبت  ئه  گووندی فاتیمه و هاوین و پاییزی ئاو ساه،  وه  بو بۆته که واه م هه  ده م به  بزانن، ده واه هه

  وه ته  و خووالوه ی شاهیدان خ بووه ی وته  گوره  به  که و ئووفۆیه  مرۆڤ بۆ دیتنی ئهزاران تگای هه زیاره
 تا   حاکدا که  له ی ئۆکتۆبردا هاتووه١٣  ئاخرین جار له.   دیار بووه نگی پوه نگاوڕه و گۆپ یا گی ڕه

  و ڕۆژه ئه:  وه ته  گاویانه م شوه  به  که  بوونه که ی بینینی ڕووداوه دا ئاماده و ڕۆژه س له زار که شتا هه هه
ویش  کان و پاش ئه وره  هه وته که  ئاسمان ده  له وره  کوونکی زۆر گه پ ، له وری بووه ئاسمان بارانی و هه

مک  بت و که یدا ده  په وه ره تیشککی کورکه  بهک  م نه ک خۆر ڕووناک به ی خ وه وره شتکی زۆر گه
کان  و تهپی خۆیدا دو  ڕاست و چه رزین و پاشانیش به ک له  جوون وه وته که وجار ئه ستت، ئه وه ڕاده
 و  وه خولته  ئاسۆیی یا ئوفوقی ئه وری خۆیدا دیاره  ده  به کی ب ونه  تووندییه خوات، پاشان به ئه
ک یا  زایه  و فه وه که  چاوی خه بن له ڵ ده که، توش  و بنهوز و سوور و ئاوی کانی، سه نگه ڕه

 حازرین   جۆرک که  به وه کاته اک ئهک ڕۆژ ڕوون موو کوێ وه  هه شته و ده زایی له کی فه ڕووناکاییه
  ک دووپاته ی بۆ خه و شانۆیه س جار ئه.  یر بووه  سه ، هنده وه  ناتوانرت بگدرته  وشه  به وتوویانه
 یا خۆ  تری چوارگۆشه  چل کیلۆمه  و له بووه وه  ئاسمانه به)  قیقه ده(ک   خووله م دوازده رجه  و سه وه کردۆته
بت و  ر نه مه یر و سه ی ئستا دیتنی شتی وا زۆر سه مه رده م سه  بۆ ئه نگه ڕه( .   دیتراوه هو ییه بازنه
تک  وه ر ده می جیھانی تکنۆلۆژی وا هه که ڕی یه می شه رده م بۆ سه ، به وه  گوومانه خاته سیش نه که

رزی  ر ئه  سه و تکنۆلۆژییه  ئه واته ، کهکرد نیا داگیر ده  تاقی ته و کات جیھانی به ر ئه  هه بیبوویایه
نگی  دهتیشک و ی   شوه کان له یامه  په  که یامکیان پدراوه  و په ر جاره  هه که  شوانه  س منداه). بووه نه
وان لی حای بوون  نیا ئه  ته ک که یه  شوه ، به ندراوه کان گه  منداه به ئاسا  مووعجیزه  ره مه یر و سه سه

ز  ر کاغه  سه کانی له یامه موو جارک په  هه نتر بووه مه  ته  به ی دیکه که  دوو منداه  له یا کهو لووس
ی  که ن دوو منداه  الیه ، له گیراوون و ماون د هه نه ک سه  و وهوه و نووسیبوونیه ی ئه وه  و ئه وه ته نووسیوه

، دوو  یدا بوونی ئووفۆکه کی کورت دوای ئاخرین په یه   ماوه. وه ته  زمان وتراوه  به وه ر ئه  هه وه شه دیکه
موو  لووسیا هه. منت م لووسیا ئه ن، به ده ست ئه  ده خۆشی گیانیان له  نه  به که تره  چکۆله منداه

  ت که م پی ده یان، به که ی گوونده ست کشیشی کلیساکه  ده یانداته  و ئه وه نووسته کان ئه یامه په
می  رده و سه م، پاپی ئه هه  پاپا پییوسی دوازده ست  ده بت بگاته ئه  یامیشه مین په  سھه یام که  پهئاخرین
 چل  ، واته ئاگادار بترۆکی  ناوه و کات له تا ئهس   و نابت که وه  بکرته١٩٦٠ و نابت تا سای  ڤاتیکان

 .  چییه که یامه  زانیویه په  ساه  لووسیای ده ، دیاره وه  و بخوندرته وه بت بکرته و س ساڵ دواتر ئه
   و به وه ی داخراوه روازه  پشت ده  پاپا یوهانسی بیست و دوو له ست پاپی نوی ڤاتیکان واته سای شه
  رگک به ڕپکراوی ڤاتیکان و وه ند کشیشی باوه  حزووری چه کان به ری پاپه فته  ده  له که یامه نھنی په

ر و چاوی تک   سه موو به ن، هه که که چۆڵ ده  ژووره م که وه، به نه یکه یۆس تاوارس، دهناوی پاول 
  ئمه " نت که یه گه وکات پاپ ڕاده ر ئه هه.  ناکات که یامه رۆکی په س باسی ناوه و کهر   ده  دنه وه چووه

رلشواوی  ین پانیک و ترس و سه  بکهر کاری وا گه  ئه س بین که  که  به که یامه رۆکی په ناتوانین ناوه
  ی ئاگای له هو پریستران ک له  یه١٩٨٤ سای   بیست و چوار ساڵ دواتر له." وه گرته موو جیھان ده هه
  کان به  کاتۆلیکه ر به ی سه  ڕۆژنامه  له  وتووژکدا که له) Alberto Cosme do Amaral(ببو   که یامه په

   و باس کردنی به سیحی بووه  ئایینی مه  زۆرتر ڕووی له که یامه په: "  وتبوویکردبووی،" بیدپۆست"ناوی 
  ." وه  بیار درا نھنی بمنته ، بۆیه ری کلیسایه ره زه
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 و  کان بووه  ئایینه له ڕووی  یامه و په  ئه ت  ئه سویسیوارناسی ر و ئاسه دنیکۆن، نووسهفۆن ئریخ 
کانی بوون و  ڕاستییهک نان،  ر خه  کو سه گرن له ست هه ده"،  بووبت که  ته م بابه  شتکی له نگه ڕه
بگرن و مادام  کتر هه ڵ یه گه ڕ له  شه ست له ک بن و ده  خه دانی ئایین به رهه بوون و مرۆڤ و سه نه

ڵ   گه  له وه بوونهڕوو  ن بۆ ڕووبه  که ، خۆتان ئاماده  بینیوه وه  خۆتانه ک به یه وتنیشتان تا ڕاده پشکه
  ." ژین ردووندا ئه  گه  له نیا نین که  ته  ئوه ردوون و بزانن که ی ئاسمان و گه رانی دیکه وه بوونه

ی  ئه:  ئاواهی بت یامه و په  ئه نگه م ڕه کشم ده ش زیاتر ڕاده وه  پم له قانه م ده ری ئه م من نووسه به
  کییه ره ند به کی و چه ره  دووبه ست له ر ده گه خۆتان بایی بوون، ئه  ڵ بوون و ئستا له  ئاژه مرۆڤ که
چن   ناو ده وی له  زه مووتان له  زووی هه وا به درکنن، ئه کان نه ر ڕاستییه گه گرن و ئه نه کان هه ئایینیه
  ینه که  ده  دیکهی ر و ئاژه وه ، یا خۆ بوونه وه ینه که ئهدان   ئاوه وه ه وه  ئه وی له ین و زه به  ناوتان ده یا له

  بۆچی وا نابت؟!   جگای ئوه مرۆڤ به
  

  وی  زه ڕ بوونی ئووفۆ له مه  لهک یه گه بهند  چه
  

ڕ بوون و دیتنی  مه ر له مه یر و سه  سه و ڕاپۆڕتی وه زار ڕوودا و گانه  هه شتاکان زیاتر له سانی ههتا 
شتاکاندا  تاکانی هه ره  سه له.  بت کراوه  و سه لمندراوه سه) ئووفۆ(ان کانی فینه زایی و سه ری فه وه بوونه
ران و  روه  نو زانستپه کدا له  ڕاپرسییه ی گرتبوو، له ره کان په زاییه  فه ره وه  باسی بوونه که

ری  وه سیان وتبوویان بی شک و گوومان، بوونه وت که دا بیست و حه  سه مریکاییدا، له ئاکادمیککارانی ئه
 ڕاست  نجا و س ئیحتیمالیان دابوو که دا په  سه ، له یه رزیش بوونییان هه ر ئه  سه ن و له زایی هه فه

تیان  بت و ڕه  ڕاست نه  ئیحتمایان دابوو که  دا دوازده  سه  و له وه کردبووه تییان نه م ڕه بت، به
ش  مانه  ئه ، که ستراوه به  و هه  ڕاست نییه و شته ئه  شت دنیا بوون که دا هه  سه نیا له  و ته وه کردبووه
  . یان ئایینی بوونه زۆربه

  که) Claude Vorilhon(نسیی  ڕه  کود فۆڕیھۆنی فه١٩٧٣ی دسامبری ١٣   پی ئیدیعاکانی خۆی، له به
ک  ه پشوویهستت ک وه  ناو ڕگادا ده ردانی کوی ڤووکانزای نیزیک شاری کلمۆنت، له چت بۆ سه ده

 لی نیزیک  وه  ئاسمانه نگ له  و بده تکی ب ونه  سوورعه  به بینت که  پ تیشککی سوور ئه ، له بدات
 خوار یا  وته که و ده و ئه ره ردی ئاسمانی به زانت به دات وا ده شار ده منت و خۆی حه واق ئه.  وه بته ئه

تری  وت مه ی حهک بت، ئووفۆیه ده ر هه  سه ک که یه کهند چر م پاش چه ساڕووخک و شتی وا، به
زایی  رکی فه وه کات، بوونه یری ده  سه ر وا که هه.  رز نیشتووه ر ئه  سه ودا له تری ئه نجا مه  په  لهیی بازنه
ی حای م ل ، به کالودڵ گه  کردن له  قسه وته که  پش و ئه و دته تری ئه  مه  و تا ده وه ره  ده دته

یامی   و گۆیا په  هاتووه وه ی دیکه ساره  هه  و له و میوانه ت ئه  ده گات که  ت ئه  ئیشاره س به نابت، به
بینن و پاشان  کتر ئه ند جار یه چه. وه  بیبینته و شونه ر له ش هه وت ڕۆژانی دیکه یه  بۆی و ئه پیه

ک  یه بت و پاش ماوه  و تووشی ئاڵ و گۆڕی فکر ده وه ڕته گه ، ئه  مرۆڤکی ئایینی کاتۆلیک بووه کود، که
کانکی  نووست و خه  ده ت کردنه و زیاره ر ئه  سه ندین کتب له زرنت و چه مه ک دائه یه بۆخۆی فیرقه

ستی  سنووعی ده ری مه وه موو بوونه مرۆڤ هه" درووشمی  و که ی ئه که ن و ئستا فیقه که زۆر ڕووی ت ئه
موو   هه  له یه ندامی هه زار ئه یان هه ، ده وه کاته ت ده م ڕۆح ڕه م خودا و هه دا و هه ده" کانین زاییه فه

کانیش،   ئایینه  دیاره! وه کانی بخوندرنه کرت شته م ئه  نازانم، به کانی ڕاسته  وته نده چه. جیھان
 کوی تووس،  وت یا له شکه  ئه  بینینی خودا له بۆ نمونه. کرت ئاوا درووست کرابن ر ڕاست بن، ده گه ئه
  ! زایی بوونه کوو فه  دیتراون به  که بوونه  خودا نه وانه م ئه به

 کاتک ١٩٨٢ی نۆڤامبری ١٨  ی خۆی له  قسه  به  که نه مه م ته ئاندریاس شنایدی ئامانی الوکی که
   وه وره  ده وزی به ر و شین و سهنگی سوو  ڕه ک که  ئووفۆیه پ ر، له  ده چته ڕت و ئه په و ڕاده  خه و له شه

 نو  م له چت، به  خۆی ده  ترسان هۆشی له م له ، ئه ستاوه ری وه ر سه  سه  له وه  ئاسمانه  به ل دیاره
ی  هکشن و ناو ئووفۆک نازی ده" بان میھره"ری زۆر  وه ک بوونه ، کۆمه وه بته ری ئه به دا خه ئووفۆکه
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  ساتک به ندان دووردا کاره  چه  داهاتووی نیزیک و نه  له نن که گه  جۆرک تی ئه ن و به ده پیشان ده
کان تا  ی مرۆڤه وه ن، بۆ ئه تی مرۆڤ بده وت یارمه وانیش ناتوانن یا نایان هه ویدا دت و ئه ر زه سه

  ! و هتد خوار نه خه لیان دهن و  که واییان بۆ ده وت هرشی هه که  ئووفۆ ئه چاویان به
  
  کان و به ته وه ست ده  ده کان له  گرنگه گه م به  زۆر تۆمار کراون، به رهاتانه سه  و به وه  گانه م جۆره له

،  وه گمه  ده ی دیکه ند دانه  کورتی چه به. مریکا، ناسادان زایی ئه ست ڕکخراوی فه  ده ت له تایبه
   که وه گته وی ده ر زه  سه ی له وه شت پاش نیشتنه گری دی سی هه ر هه فه نهی  بانی فۆکه له خه

تی نوور   سورعه و به ی ئه وه ، بۆ ئه ی پکردووه  ئاسمان گاته  پکردن له ک گاته ک وه ئووفۆیه
مدا قووت  ی ئه که همی فۆک ر ده  به کدا له یه  چرکه  و له کدا ون بووه یه  چرکه تی بت و بوا، له توانیویه

 یاڵ یا ژاڵ  کی ژاپۆنی ناسراو به شتییه کانی که رنشینه یا سه.  واوی ون بووه  ته وجار به  و ئه وه بۆته
)JAL (ته ر وا ده ک هه یه  ماوه بینن، که ریان ئه ر سه  سه ک له ئووفۆیهنت،  وجار ون ده  و ئه وه مب

فردریک ڤالنتیچ ئوستایایی . م دواتر هیچ باسی لناکرت ، بهت وه  ده  به وه درته ی ده که ڕاپۆڕته
) فوونک یا بسیم ( وه له  ڕگای ب ته  پ له وه، له سووڕته  ئاسمان ئه  له کی سووک و بچکۆله یه  فۆکه به

ک  یه  ماوهپاش. تی یه وه رییه ر سه  سه  و به یه وره  زۆر گه  که وه گته ک ده ڕووداوی دیتنی ئووفۆیه
  له!  وه ته دۆزڕاونه یشی نه که  فۆکه  فریدریک بۆخۆی و نه پست و تا ئستا نه ی ئه که ندییه یوه په

کان  واییه  زدی هه  بازیل ڕاداره له.  وه گرنه ده ک فیلمی ل هه بینرت و خه ک ئه ند ئووفۆیه نیوزیله
 ئاسمانی  یاندیتبوو له و کات نه  تا ئه ی که تکی ب ونه  سورعه  به بینن که ر ده مه یر و سه گرکی سهاب

کان   بازیلییه بانه له ، خه  چییه وه نرن بزانن ئه ر ده ڕکه ی شه ش دوو فۆکه ڕته ، ئه وه سووڕته بازیل ده
 و  تتی نور د  سورعه و به ن، ئه ت ناتوانن بیگه ڕوا و قه  دت و ده بینن که نیا نوور یا تیشک ده ته
ی  وانه کی بازیل ئه م خه ، به وه نرته ری ل ده کرت و سه ر تۆمار ده ش هه مه ڕوات و ئه ئه

ر  گه  ئه  که نیا وتکه ن، بازیل ته زایان ده  و شاره وه  بیریان ناچته ت له ، قه یان بینیوه که ڕووداوه
!   ن که ڕت پ ده کو باوه نن، به ین، پت پ ناکه  بکه هم شتان زایی و ئه ری فه وه وێ باسی ئووفۆ و بوونه له

  .م که  باس ده نده وه ر ئه  من هه ون، بۆیه که ست ده  ئینتنت ده  زۆر و بۆرن، له  و فاکتی دیکه گه به 
         

      دیکه زانستراویو   گه  و به ک وتراوه کۆمه
    

. ن ده وانیان ئه  ڕه یان به که ره مبه خوداکان یا پغهی  وه ڕانه کان مزگنی گه موو ئایینه هه •
 مدیسانیی جیھان ی هه وه ی میسیاس و دروست کردنه وه ڕانه گهمزگنی    که ه سا٥٧٠٠  که جوله
ن و  ده  دهی عیسای باوکیان وه ڕانه گه مزگنی   ساه٢٠٠٠  زیاتر لهکان  سیحیه  مه.دات ئه

 یشکان  موسومانهکانیتر ڕزگار بکات و  چنگ زوم و زۆری ئایینه ه و جیھان ل وه ڕن بته چاوه
ت  نانه ته. ن ده هدی ده ی مه وه ڕانه شکیشیان مزگنی گه بهمان و   ئاخر زهڕوانی تر چاوه روه هه

  کان که ستپکی ئایینه ده.  یه  دا هه٢١.١٢.٢٠١٢  ی خوداکان له وه ڕانه  گه ڕیان به مایاکانیش باوه
کی   مژوویه  و به یه  خۆیانیان هه ت به تایبه) قویمی ته(قمین یا ڕۆژژمری  و بۆخۆیان تهمو هه

 دایک  ی جیھان، له وه ن، دروست کردنه که ست پ ده  ده  بۆیان گرنگه  که وه  خۆیانه ت به تایبه
  . و هتد دینه  بۆ مه وه که  مه د له مه تی محه بوونی عیسا، هیجره

 
   له نگه  ڕه ی که نه و هه  هۆی ئه بهی مایاکان  وته و ڕکه ئایا ئهی،  ن که قیقه  ده علووم نییه مه •

خوداکان یا  ڕۆژان   ڕۆژک له وه  دنییاییه م به ، به یا نا  ڕاستهکاندا ڕوویان دابت قویمه ته
تی   مرۆڤایه بهوی و   زه  به وه زم دانه ردانیش بووبت یا خۆ نه کان، بۆ سه زاییه و فه ر ئه هه
 . وی ر زه  سهوه ڕنه گه دهستکردی خۆیان،  ده
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یبینین   ده ی که م جیھانه ر ئه گه ئه: " وتوویه) 1860-1788(سووف  ڕی فیله ئاڕتوور شۆپنھاوه •
 و  ره  ب سهکان و زه  ناحه ا بم، ڕووداوهوت خود ت نامھه وا من قه ک دروستی کردبت، ئه خودایه

 ." ن خه م دهژان  وه و ننشک کان و هتد دم ده تیه داه  ناعهکان و ییه ره به
 

  شتی به  س که ڕاست و نیشتمانی مایاکان، کاتک به مریکای ناوه ئناندۆ پۆڕتس، فاتیحی ئه •
بوو،  ڕیان پ هه  باوه ی که و خودایه  کوکول کان، ئه  بوو، مایاکان پیان وابوو که ڕوه
 . یان بۆی برد  سوجده ، بۆیه وه ته ڕاوه گه

  
  بت که مریکای ل ده ک پایگای نیزامی ئه یه  ناوچه مریکادا له ینی ژاپۆن و ئه ڕی به  کاتی شه له •

کان یا  زاییه  فه وانه  ئه بت که  پیان واده و ناوچه کی ئه خه. ڕۆن نیشن و ده  دن و ده فۆکه
   له که که ، خه ن و پاش چۆکردنی پایگاکه به بۆ دهیان   سوجده ، بۆیه وه ته ڕاونه  گه خوداکانن که

 .تی  زیاره چنه  ده ن و ڕۆژانه که ک درووست ده یه ری فۆکه یکه دار په
 

کاندا  موو ئایینه  هه  دواتر له مه  و ئه وه ڕنه گه  ده  که یان داوه عده کان وه زاییه  فه ره وه  بوونه •
ی  وه ڕانه ی گه عیدانه  و وه عده  وه م جۆره کان پن له ئایینهبییاتی  ده  و ئه وه ته نگی داوه ڕه

کن و   دژی یه مووشیان له هه.   چنگ خراپه تی له وی و ڕزگار کردنی مرۆڤایه ر زه خووداکان بۆ سه
ناقوسات و   ته  ناو خۆیشیاندا پن له موویان بۆخۆیان له زانن و هه  خراپ ئه کتر به یه

 . و هزردا فیکر کیی له ره دووبه
 

  کی ب ئاودا دروست کراوه رزاییه  به مۆ له  گواتاماالی ئه  ناوی تیکاڵ له رستنگای مایاکان به په •
شتا   هه وان زیاتر له ئه.  هرستنگاکانی مایاکان  گرنگترین په کک له  یه و کانای ئاویان بۆ هناوه

 ڕگای ئاستۆنۆمی و  موو له هه. مدان ی هره  شوه موو له  هه  که یه رستنگایان هه په
. زراون مه کان دانه  پ ئاوه ریا و چۆمه  الی زه  له زراون بۆیه  دامه  و زانایانه وه ناسییه ستره ئه
  و شونه له) ک ئوفۆیه(شتک . و شونی تیکاڵ  له تر دوورتره ریای پدنیتسا چل کیلۆمه زه

  ، بۆیهزن به  دائه ش جارکی دیکه ر لره زییون و هه دابه   خوداکان لره  که  و پیان وایه بیندراوه
  کانیان دیاره سه ده  مووقه   و ونهر یکه  په له. رستنگای تیکاڵ  په  به یان کردووه پۆکه و ته ڕک ئه

  مریان بهمۆ، و ئا کانی ئه رده وه زانه ک فه ، وه یه وه ره  سه  خوداکانیان کویان به که
ی  وه ڕانه م ڕۆژی گه که  یه٢٢.١٢.٢٠١٢  یان پیان وایه که قویمه  پی ته مایاکان به.  هی وه سته ده

  وه نه ده رتیب ده زم و ته ی خوداکان نه وه  ژیان، بۆ ئه  له ورکی نویه ستپکی ده خوداکان و ده
 .تی ایهمرۆڤ  وی و به زه به

 
ڕتووکی  دان کتب و په داگیریان کرد، سه و  وه  نیشتمانی مایاکانیان دۆزییه کان که سپانییه •

و  کانیانیان کووشت، له  ئایینییه  ناو برد و پیستر و پیاوه ئایینی و زانستی مایاکانیان له
 درسدنی ئامان و مادریدی سپانیا و پاریسی   له  که وه ته ڕتووک ماونه نیا س په  ته مووانه هه
قویمی  ته.   ان ناون کۆدکسی درسدن و مادرید و پاریسناوی. دا ڕاگیراون ووزه م  له نسه ڕه فه

 .   پش زایینی دستی پکردووه٣١١٤ئاگووستی . ١١ میالدی،  مایا به
 
ر بردبوو   ده  گیانیان به کانی مایاکان که  ئایینیه  پیاوه ن که وانه  چیالم باالم، ئهکانی هڕتووک په •

وان  ئه" مین کتبدا نووسیبوویان   پنجه له. وه هر نووسیبوویانن به شار دابوو، له و خۆیان حه
 زمانی   خوار، به زینه  دابه وه و خواره ره  ئاسمان به  له وه کانه ستره ی ئه  جاده له) خوداکان(

وان دنیاییمان  کانی هاتنی ئه نیشانه. کرد یان ده کانی ئاسمان قسه ستره ری ئه رسووڕهنه سه
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ر   خوار بۆ سه وه ر جارکیتر بنه گه  ئه  هاتن، وه وه  ئاسمانه  ڕاستی له بهوان   ئه خشن که به پ ئه
  ."  وه نه ده زمی پ ئه  نه  کاتی خۆی خووقاندیانن، جارکی دیکه ی که و شتانه وی، ئه زه

 
 

س   که  که که یه  بازنهردوون گه،   کویه که کی بازنهسپ  ده س ناتوانت بت که کدا که یه  بازنه له •
 . ی و کوێ و چۆن بووه ست پ کردنی که تای ده ره نازانت سه
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