
بوني )بودايي( هةروةها لة ضني لة بالَ ئاييين كونفوشيوسيزم وتائويزييم ئايين بوزي 
هةر بوو زانياري لة ضني لة ئيستادا بة تايبةت لة بةشي باكووري روَذئاوا هةية . 

والَتة نزيكي ثةجنا ميليون موسلَمان بووني هةية كة دوو هيَندي وروذَئاوا ي ئةو 
دانيشتواني ئيَران زوَرترة. ئةم ئايينة لة سةردةمي سةروةرةي ئيسالم لة ريَطةي بازرطان 

وة كة لة باشووري عةرةبستان لة ريَطةي زةريا وهةروةها وكاسبكاراني عةرةب وئيَرانيية
، لة بالَ ئةوش ئاييين مةسيحي لة والَتي ضني بووني هةية كردوة  انخوَراسان هاتوضووي

 .مليون مةسيحي  44كة دةكاتة نزيكةي   كة لة ضاخي شةشةمي زاييين بالَوبووتةوة

 :  Hinduism( يةهيندويي )اهلندوس

ووشةي  ،يةكيكة لة ئايينة كونةكان كة ذمارةي دةكات يةك ميلياريي دوئاييين هين
دانشتواني دواي كة فارةسةكان بة  ،هيندويي لة هيندو هاتةووة كة وةشةيةكي فارةسية

كة باوي هيَندويي )اهلندوسية( لة جيهاندا ناسراوة، روباري سينديان ئةوت هيندوة ، 
، هةروةها نيي جادويي دةناسريت كة بة زماني سانسكريت سان تانا دهرم يان ئاي

كشيان ثيَدةوت لةبةر ئةوي لة كتيَيب كةونارايي  Vedikaئاييين ويدك يان ويدا  
ئةم ئايينة لة ذير دةسيت ئةوان ظيدا وةرطريا بوو ، يان ئاييين بةرهةمي ثي دةوتريت.

م ئةوطةشةي كرد،  ئارياييةكاني باشوورة لة نيمضة دوورطةي هيندوستان سةريهةلَدا
ئايينة ثيشةنطيكي دياريكراوي نية وثانتاي بنةما وثةروةردة وئاموذطاييةكاني زوَر 
بةربالَوة وبةردةوام رووي لة طةشة كورانكةري وثيَشكةوتن  كردووة، هةر بوية ناكريت 
بة دروسيت ثيَناسة يان بة شيَوةي طشيت باوةرِييةك وبنةمايةكي يةكطرتوو ودياري 

ديين هيندويي لة جيهاني  ثةسندكراوي هةموو خةلَك بيَت. بوَدةست نيشان بكةين، كة
بري وتيَهزرين، ئازادي رةهاي هةية بةالَم لة جيهاني كار وكردةوة سنور وياسا وريَساس 
سةخت ودذواري هةية.ئةو كةسةي كة باوةري بة زاتي خودايي هةية و ئةوة كة لة ويَلطةي 



ليَ ون بووة وئةوةي كة زانايي وئاطايي لة هةلَطةرِانةوة وبيَباوةرِي و بيَخودايي ريَي 
بواري زانستة مةعنةوييةكان هةية و ئةوة لةطةلَ بنةماي باوةرة فةلسةفييةكان 
دذايةتي وناكوَكي هةية ئةطةر هةموويان لة كوَمةلَطةي هيندوان لة دايك بووبن ريَطة 

 ةكريَن.وريَبازي هيندوةكانيان ثةيرِةوي كردبيَت، هةموويان بة هيندو هةذمارد

هةلثةتة بة دريذياي ميَذوو ئاييين هندوسي بةضةند قوناغةيك تةيبةري لة روانكةي 
بة سي قوناغ   كة مايي ئةم ئايينةةديكة لة سةر بنكاني ماكاني ئايينيةةري بنطكاري

تي ثةري : قوناغي يةكةم : قوناغي ثاكي ئاييين هيندوةيي كة بةردوام بوو تا سةدةي 
سي ثيش زياني ، قوناغي دووةم كة بريتيية لة كاريكةري بنةماكاني ئاينةكاني ديكة 

ئيسكندر بو سةر هيند كة تيكةل بوو بة بنةماكاني بة تايبةت لة سةردةمي هريشةكاني 
، وقوناغةي سيَيةم بريتةيية  وميسةري ويوناني سي وكيلداني وئةراميفارئايينةكاني 

 ز كة ئاييين ئيسالم كاريطةري هةبوو لةسةر ئاييين هيندوسي . 7لة قوناغةي سةدةي 

بنةماكاني ديين هيندو: دةستور وشيَوازيَك كة هيندوان لة دابونةرييت ئاييين خوَيان 
كاني ديَرين وهةوالَ وطيَرِانةوةرِيز بوَ كتيَبطةلي  داري وثةيرِةوي دةكةن بريتيية لة باوةرِ

برةهمةنةكان وثةرستين ئةو خودايانةي كة برةهمةنةكان بة ثريوَزيان زانيون 
وباوةرِمةندي بة ويَناكردن وطةرِانةوةي ئةوانة لة جيهاني لةش وتةنةكان هةروةها 

ةتدا كوَمةلَطةيكي ، هيندوَسي نويَ لة بةرهةميرةضاوكردني ضينةياتي كوَمةالَيةتي 
ضةمك و واتاي ثاكيَيت زيَدةرةو و نةرمي شةو سةرسورِهيَنةري دروستكرد كة لة سةر 

وئةشكةجنةداني دةروون وةستابوو بةو ثيَيةي مروَظ ديلي حةراميةو خوا خوَي تووشي 
ضةند جوَرة بةالَيةك دةكات و زوَر لة خوَشي ذيان دوور دةكةويَتةوة، كاتيَ ثري بوو 

دارستان ومووي كورت ناكاتةوة ونينوَكي ناكات ولةذير تيشكي خوَردا دةذي ، دةضيتة 
ذماريَك لة  لةطل ولة ذيانيشدا دةبيَ مانطا ثريوَز رِاطريَ تا ئاسيت ثارِانةوة وثةرستين 



وملكةضي سيستمي ذينايةتي وروةكةكان ، -وةك مةميون ومار...هتد -طيانداران 
 بةرهةميةكان بيَ.وَيي رتِودةس

لة ئاييين هيندو ضينةكان ثايةي بنةرِةتي بريوباوةرِن بةراهاما طةورةو ئةواني تر 
كويلةكان بوَيان نية ثيشكةون وببنة بةرهةمي ضونكة سةرضاوةي ضينايةتي  كوَيلةن

بةثيَي رِةضةلَةك بووةو رِةطةز زالَ بووة تا هةر شتيَكي تر بةلَكو بةرهةمي بةوةش رِازي 
و رِةطةزو رِةضةلَةك بكاتة بنةرِةتي سيستمي ضينايةتي بةلَكو هةنديَ دةقي ثريوَزي نةبو

، دواتر ئةو كتيبيي هيندو كة دةليت خوا ضينةكاني بةو شيَوةية دروست كردووة
دةمايةوةو هيض رِييةك نةبوو بوَ البردني يان بوَئةوي هةر كةسي دابةشكارية بة هاتايي 

هيندوس وبةرهةميش دذي ئةوة بوون باالتر ثيَشكةوي.  لة بةشيَكةوة بةرةو بةشيَكي
هيض تيشكي بةختةوةري يان ضاكةي ذياني دنياهةبيَ وبةو ثيَية دةبيَ لة رِشبيين 

هاتووة :  ورِارِايي وبة كةمطرتنيَكي تةواودا برِوانيتة ذيان لة كتيَيب ثريوزيان
يان تةنها فيَل وخةيالن بةختةوري لةم جيهاندا هيض رِيطةيةكي بوَ نيةو خوَشيةكاني ذ

ض خريي لة جةستدا نية ضونكة جيَي كةموكورتي و ناتةواويةكانة، هيض  هيَ
  بةهايةك بوَ خوَشي وسامان وشكوَو دةسةالَت نية.

لة تيَطةيشتين هيندوَسيدا بةرهةمي وا بوو كة لة دايك دةبوو لة رِيزي يةكةمي دنيادا 
هةمي بوو ولة هةر بوونيَكدا مايف هةبوو، دادةنرا وضي لة جيهاندا هةبوو مولَكي بةر

ئةطةر كةسي بةرهةمي هةذار بكةوتاية بوَي هةبوو ساماني بةردةسيت ببات بوَخوَي 
ضونكة كوَيلةي بوو ، هيض لة سةر ئةوةش سزا نةدةدرا، كوَيلة بة خوَي و دةستكةوتيةوة 

باج نيش بواية، مولَكي طةورةكةي بوو، بةرهةمي بة هيض تاوانيَ ثيس نةدةبوو با كوشت
لة كةسي بةرهةمي وةرنةدةطريا. بوَية ئةمة لة دايكبوون و لة كوَي لة ض ضينيَك لة 

 دايكبوون زالَ بوو بةسةر شيوازي ذياني كومواليةتي هيَندويةزم.



بوَية بنةمالَة وضينة كة رِةسةنايةتي هةية وناتوانريَ ونابيَ كةسيَك لة ضينيَكةوة بوَ 
كي ديكة بربدريَ ولة ضينيَكةوة بيهيَنينة خوار . بةالَم لة ئيسالم دةلَيَت )ال فرق بني ضينيَ

بوَ (  الفطرةعربي وال اعجمي اال بالتقوي( هةروةها هاتووة كة )كل مولود يولد علي 
ولةم  ئيَمة كة هةموو مةسةلةكان لة ضوارضيَوةي باسة فةلسةيف وكةالميةكان ولةم جورة

كة هيض جياوةزيةك نيَة لة نيَوان مروَظةكاندا بةلكو ندني بوَدةكةين، جوَرة هةلَسةنطا
واتة هةر مروَظيَك بةها مروَييةكاني ئةم مةسةلةية كةمة هةموو يةك سانةن ، هةروةها 

لة ئيمكانيات وليَوةشاوةيي وتايبةمتةنديطةليَكي هاوبةشة كة لة دايك دةبيَ ، هةموو 
وئةطةر دةبينني ةجمار هاتوونةتة سةر ئةم زةوية خاون سروشتيَكي هاوةبةشن وبوَ يةك

يةكيَك كوَيلةية ويةكيَك باالَدةست ، يةكيَك بةرثرسة ويةكيك نوَكةر ويةكيَك زاناية 
بة هوَي سيستمي كوَمةالَيةتي زالَة  ويةكيك نةزان، يةكيَك دةولَمةندة ويةكيَك هةذارة

 ضينيَكي ديكة بةريَت بةر بةسةر ئةواندا وئةوة دةتوانيَ ئةوان لة ضينيَكةوة بوَ
 تي خودي ئةوة نة ئةو كردةوانةي خولي ثيَش لة ئةو .رةثرساية

  

  


