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  ر جیھان سه له )راز  ی به نزه وه ئینفله (ترسی  مه

 
  

  :آی پشه

َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ { :رموت فه ده وره خوای گه

  . )٥٣:فصلت( } َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َشِهيٌد

رداو  وه ئاسۆکانی بوونه ین له ده ریان نیشان ده رسوڕهننه ی سه و نیشانه گه دا به ئاینده له ئمه:  واته

ر ئاشكرا  وه کانی بوونه نھنیه نده می زانستیدا چه رده سه له که بگومان ئاشکرایه(خودی خۆیشیاندا  له

یی و  وره زراوی و گه کاری و دامه ورده له ردانن رگه ناسی سه ستره گشتی و زاناکانی ئه زاناکان به..  بووه

، )میزاد روونی ئاده روونی ئاده قیی و ده یی و عه سته ئاۆزی جه ها له روه ، هه ردوونه م گه فراوانی ئه

تی  ، ئایا شایه وایه ق و ڕاست و ڕه حه و زاته  ئه ی تا چاک بۆیان ڕوون بت و دنیابن که وه ش بۆ ئه مه ئه

  موو شتک؟ هه به بگومان ئاگا و زانایه که س نیه ت بهردگار روره په

و  له خۆشی، وه ونه سات و آشه ها آاره جۆره نانت به ر جارك ئه هه م جیھانه ئه: ڕز  ری به خونه

آردن ) زینا ( هۆی  ویش به ئه) یدز  ئه( خۆشی  نه له بریتیه ری نیه سه تا ئستا چاره آه ی خۆشیانه نه

  ... یه وه یهوداوین پیس

) ریبا ـ سوو ( هۆی  وا به ی ئابوری آه آشه ی رزگاری ببت له وه جاركی تر پش ئه تا جھان وه ئه

       هۆی  ویش به ، ئه آه ئابوریه  آشه  له  ترسناآتره  آه وه آی تره یه ناو آشه چته ، ده توشی بوه وه

  )...  یه وه رازه به( 

،  نیه) انفلوزا الطیور (   بانده ی نزه وه آو ئینفله وه)  انفلونزا الخنزير  ( ز را ی به نزه وه ئینفله

 مه له ، وه وه گوزرته ده  واوه ی هه ڕگه له  وه آه رازه به له  وه نزیك بوونه ر به هه  یه خۆشیه م نه ئه چونكه

رووی   ته م حاه ئه مرۆڤكی تر، وه بۆ  وه مرۆڤه آات له گۆڕین ده جگه یرۆسه و فه ئه یه وه ترسناك تر ئه

  . ) انفلونزا الطيور(   ی بانده نزه وه ئینفله  له  داوه نه



4 
 

هۆی   ته آان بونه رازه ی به وه ر ئه به یاندوه، له تی نائاساییان ڕاگه تدارانی جیھان حاه هس مرۆ ده ئه

وتانی  ترسیدان له تی مه حاه یش لههای تر نده چه  آسیك، وه تی مه وه ك له ها خه نده آوشتنی چه

  ...ندا  ریتانیا و نویله ریكا و به مه ئه

خۆشی،  ی نه وه هۆی بوبوونه  بته ده) النجس (  پیسه یوانه م حه وا ئه آه  م جار نیه آه یه  مه ئه وه

ر  هه ، وه خۆشیه ی نه وهرچا سه یوانه م حه وا ئه وت آه آه رده یت بۆت ده ماشای مژوو بكه ر ته گه كو ئه به

  ... وه بته خۆشكی تری ده آانی،دوچاری نه خۆشیه نه وی دابت بۆ بنبرآردنی جۆرك له آاتك مرۆڤ هه

م  به ندكی نیه یوه راز هیچ په به: مان بن آه ته زانی میلله فام ونه كی نه خه ندك له هه  ممكینه

م گیله  م ئه ، به آان توش بوونه مانگا و بانده  وه خۆشیه م نه ئهپش  ی له وه ر ئه به ، له وه خۆشیانه نه

رووی  وانی تر له ڵ ئه گه له وه رازه آانی به خۆشیه نوان نه له یه وا جیاوازی هه نازانن آه كانه  خه 

  آردوه غه ده قه ی یوانانه و حه تی ئیسالمی ئه ریعه وا شه نازانن آه  سانه آه و جۆره ئه ها روه ، هه وه پزیشكیه

  !آان خواردنی پیس ومرداربووه له یان بریتیه  آه وا خواردنه آه

  ن له رازتان بۆ بكه باسی حرام بوونی گوشتی به  پم خۆشه  آیه م پشه پاش ئه له:  ری ئازیزم خونه

     : ندروستی مرۆڤ ر ته سه ترسیشی له قورئانی پیرۆز ومه

بت ودوور   وره کانی خوای گه رمانه ی فه گورایه بت موسمان موو شتك ده پش هه

وت،  آه رنه یان ده رمانانه فه و دی بكرت له به وره تی خوای گه ر حیكمه گه آانی، ئه آراوه غه ده قه له وه وته بكه

ُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا ِإنََّما َآاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَر{ : رمت فه ده  وره خوای گه

   . )٥١:النور(}  َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

وایی  رمانه ی تا فه که ره مبه کرن بۆ الی خواو پغه م گوفتاری ئیمانداران کاتك بانگ ده به:  واته

ر ئا  رع، هه رمانکی شه موو فه ین بۆ هه بیستمان و گوایه: ن ده که یه وه نھا ئه نوانیاندا ته بکات له

  .وتوو رکه ر فرازو سه شن سه وانه ئه

َيا  {: رموت فه ده  ، آه وه ی خواردنه آردنی مه غه ده ی قه رباره ده چۆنه وره رمانی خوای گه بینین فه ده وه

ِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْي

ق و قومارو گۆشتی ماتی  ره عه دنیابن که ڕتان هناوه ی باوه وانه ی ئه ئه : واته )٩٠:المائدة( }ُتْفِلُحوَن

ڵ  رام و حه ک ئیسالم، بورج حه نه داناوه پیرۆزی ک به خه ی که و شونانه یری خوا له رباو بۆ غه سه



5 
 

ش خۆتانی ل  ئوه واته یتانن، که ی شه وه کاروکرده رپیسن و له هه مانه ئه وه دانی زاره هۆی هه زانین به

ردوو  هه له(ست بھنن  ده ریی به وه خته رفرازیی و به ی سه وه دوور بگرن و خۆتانی ل بپارزن، بۆ ئه

  ). جیھاندا

  . )١٨٧من اآلية: البقرة( } ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفال َتْقَرُبوَها{ : رموت فه ها ده روه هه

  . وه ونه آه سنوورانی خودان و نزیكیان مه مانه ئه:  واته

  :قورئانی پیرۆز راز له رامی گوشتی به حه

َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم  {:رموت فه ده وره خوای گه

  .١٧٣:البقرة} َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم

ناوی  ی آه و ماتانه راز و ئه بوو و خون و گۆشتی به وه نھا مرداره ته) ردگار روه خوای په: ( واته

سك پویستی  ر آه گه لتان، جا ئه رامی آردووه ، حه ر هنراوه سه ربیندا له آاتی سه یری خوایان له غه

،  رنی یه سه هیچ گوناهكی له وه هرچوون، ئ سنوور ده وی و له ڕه خواردنیان ب زیاده ناچاری آرد به

  .  یی و دلۆڤانه زه به ڕاستی خوا زۆر لخۆشبوو به به

  . ٣ المائدة  }...ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر{: رموت فه ده وره خوای گه وه

  ...  راز خون، گۆشتی بهبوو،  وه خواردنی گۆشتی مرداره رام کراوه رتان حه سه له:  واته

ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن { :رموت فه ده وره خوای گه وه

ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّلِه 

   . ١٤٥األنعام   }َباٍغ َوَال َعاٍد َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم

حی و  وه ی که وه وت له ستم ناکه من نابینم و ده: پییان ب) صلى الله عليه وسلم(ی محمد  ئه: ( واته

بوو،  وه ر خواردنی مرداره گه بیخوات، مه ی که سه و که ر ئه سه رامکراو له هیچ خواردنکی حه نیگام بۆ کراوه

) ماتک(، یاخود  ر پیسه هه کراوه غه ده و قه ڕاستی ئه راز، به یان خونکی ڕژنراو، یان گۆشتی به

ر برابت، جا  سه یری خوای له ناوی غه ی که وه یدا به که ر بینه سه رچووبت له رع ده سنووری شه له که

وام  رده بت و به رچوو نه کاتکدا داواکارو ده له) هۆی گرانی یان زۆر لکردن به(ا ر ناچارکر گه سک ئه که
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بۆ باوادارانی ( بانه ردگاری تۆ لخۆشبوو میھره روه ڕاستی په به وه ، ئه وه کاته ی نه بت و دووباره نه

  ).ناچار

  :  ندروستی مرۆڤ ر ته سه راز له ترسی گوشتی به مه

 که  ت پیشانیان داوه کانی ڕۆژهه وه نه ی لكۆڵ ندێ له هه ((:ت ده  وه یه م باره آریم له ڕزعمر علی به

  . ربگرت وتیشی وه سوکه هه  کات که ده وای ل   وه ن مرۆڤه الیه راز له خواردنی گۆشتی به 

.  کانی تردا نییه ه و ئاژه ئه له ، که خۆشی تدایه راز کرم و نه گۆشتی به که  لماندوویانه زانایان سه

. کی پاکیش بت یه ژینگه رچی له گه ئه پاك نییه، ه م ئاژه سروشتی ئه ندروستیی مرۆڤ و بۆ ته خشه زیانبه

  دژه(نتی بۆدی  ی ئه ڕژه ؛ بۆیه وه شیخواته ت ده نانه کات و ته ناو پیسای خۆی یاری ده له ه  م ئاژه ئه

رك  به یانلهموو گ هه بوونیشی له وره ی هۆرمۆنی گه ڕژه. کان ره به و گیانله له شی زۆرتره له له) میکرۆب

ی  ها ڕژه روه هه.  وه بنه کانیان کۆ ده ماسوولکه و له وه  گوازرنه ش ده مانه ئه. مرۆڤیش ت له نانه ته زۆرتره

زانایان ). گۆشتی مانگا له جار زۆرتره) ١٥(ی  کۆلیسترۆ ڵ ی نزیکه( رزه وری زۆر به کۆلیسترۆڵ و چه

ندروستیی  ته کات له ده شه ڕه وری هه و کۆلیسترۆل و چه نتیبۆدی و هۆرمۆن زۆریی ئه که لماندوویانه سه

هۆی  به(بوون  وره  ستی ناڕکیی گه ده هۆی زیادبوونی کش و ناندن له بته  ئه مانه بوونی ئه هه. مرۆڤ

 زۆرجار.  یه)  trichinaترایكاینا ( رازدا کرمی  گۆشتی به خشی تر له کی زیانبه یه مادده  ).  که زۆره هۆرمۆنه

بت و  کانی ددا ڕاگیر ده ماسوولکه شی مرۆڤ؛ له بۆ له وه  گوازرته ده که  یه  رازدا هه به له م کرمه ئه

آانی  ده سه م له رازدا، به گۆشتی به له وه  توان بیدۆزته لۆجیا ده آنۆ ند ئستا ته رچه هه. هۆی مردن بته ده

) tapeworm(یپ  ها کرمی ته روه هه.زانرابوو هیان ن وه ڕابوردوودا هیچ شوازكی وا بۆ دۆزینه

م  ئه. ی مرۆڤ بۆ ڕیخۆه وه  گوازرته ده وه  رازه ی به ڕیخۆه ، له ترك درژه ند مه چه ی شریته شوه له که

.  وه گوازرته ر و چاو ده ك دڵ و جگه کان وه ندامه ئه کك بۆ یه کات بۆ ناو بۆری خون و له لیك ئه کرمه 

مارییه به  آی ده خۆشییه نه(خۆگرتن  شكه  خۆشیی گه تووشی نه یه م کرمه خۆشترین شونی ئه شك کهم له

. خوندا له ی نییه  وه توانای گواستنه وه  گوزرته رازدا ده به له که م کرمه م ئه به. کات ده) هرشی گرژی

  .  ))یه گۆشتی مانگاشدا هه له م کرمه ها ئه روه هه وه

رووی  له ، وه رام آردوه رازی حه خواردنی گوشتی به  وره وا خوا گه ی زانیمان آه هو پاش ئه له

ی بو  آه ترسیه ئستاش مه یخۆن، وه ده ی آه و مرۆڤانه  به  خشه وا زیان به وت آه رآه بۆمان ده  وه پزیشكیشه
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ردگار  روه بۆ الی خوای په  وه ڕنه گهب  كه و خه ئه  هاتوه  وه ، آاتی ئه ندك وتانی جیھاندا هه له  وه ته بوه

اْلَيْوَم َأْآَمْلُت  { :رموت فه ده وره آانی ژیانیاندا، خوای گه موو بواره هه ن له و بكه یه ی په آه ته ریعه وشه

  . )٣من اآلية: المائدة( }َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِأْسالَم ِدينًا 

واوی  ته ی خۆم به هره و به بۆتان وچاآه آردوه) آام ( واو  تانم ته آه مۆ ئایینه ئه:  واته

  .ئیسالم ئایینتان بت رتاندا وڕازی بووم آه سه به رشتوه

م آات  ك ئه آه تی ئیسالمی به ریعه ن شه وا ده مان آه آه ته ی میلله و علمانیانه ئه نابت گوێ بدرته وه

رزیش بن،  ی به ن بوانامه ر چیش خاوه گه فامن ئه  گل ونه سانه آه و جۆره ڕاستی ئه به... نایت  مانه و زه

     :رموت فه ده وره ت، خوای گه آی پیسی جاهیلیه یه ونه له ت بریتیه وا علمانیه آه گومانی تیدا نیه چونكه

  . )٥٠:المائدة( }ِمَن اللَِّه ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن  َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن {

؟  هی خوا جوان و چاآتره ن؟ ئایا آ حوآم و بیاری له آه فامی ده وان داوای حوآمی نه ئایا ئه:  واته

  . یه واویان هه بوای ته سانك آه الی آه

ش  سانه و آه خۆشكی خراپ و ئه موو نه هه بمانپارزت له وره خوای گه آۆتاییدا داواآارم له له

  .مان آه ته میلله له راز بوونه وا توشی خواردنی گوشتی به ت بدات آه هیدایه

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

   

  : آان رچاوه سه

  .ال صالح ال محمد مه مه :فسیری قورئان ی ته پوخته- ١

  .بورهان محمد امین: فسیری ئاسان ته- ٢

  .ریای نوور عمر علی آریم، سایتی ده :راز رامی گوشتی به حه- ٣

  . آویتی) الوطن(ی  شخ نبیل العوضی، سایتی رۆژنامه: حرب الخنازیر -  ٤

الراية (ی  زانا و دآتۆری پسپۆر، رۆژنامه ه آۆمه : اإلعجاز العلمي في آارثة انفلونزا الخنازير -٥

  ).القطرّية 

 


