
 !كردةوةي خؤكوذيانة يان شةهادةت خوازانة؟
 
 

 يانةلةم داوييانةدا و لصرةولةوص هةوالَي جؤراوجؤر لة مةِر نصو نووسـي خؤويسـت            
لة دذي دوذمنـاين    ) يان بة قسةي خؤيان شةهادةت خوازانة     (بؤ كردةوةي خؤكوذيانة  

 .ئيسالم لة ئصران،  بآلو بؤتةوة
دةكـات كـة    " ثرتو سخن " ذمارةي طؤظاري  يب يب سي لةم بارةيةوة ئاماذة بة دوايني       

لة ذصر ضاودصري واعيزصكي ريش ثاين ريش درصذ بة ناوي حمةممةدتـةقي ميسـباحي              
 .يةزدي داية و ئةم راطةياندنةي تصدا بآلو بؤتةوة

ش لة راثؤرتصك دا باس لة ستادي كردةوةي خؤكوذيانة يـان           "العربية"تةلةفزيوين
 كؤماري ئيسـالمي ئصـران دا دةكـات و لـةم            لة" شةهادةت خوازانة "بة قسةي خؤيان    

 :بارةيةوة لة زمان ضةند كةسيشةوة دةنووسص
 

كــة دةتــوانص تــةواوي ضــةكي نوصــي ئصــمة هــةر ئــةو كــردةوة خؤكوذيانةيــة  •
عـةيل سـةمةدي يةكصـك لـة ئةنـداماين ئؤرطـاين            ...(مةعادالتةكان تصك بدا و     

 ) جيهاين ئيسالمترؤريسيت ناسراو بة ستادي رصز طرتن لة شةهيداين نصهزةيت
كـردةوةي  : يةكصكي تر لة ئةنداماين ئةو باندة بة تةلةفزيؤين العربية دةلَص كـة            •

خؤكوذيانة لـة ثصويسـيت يـةكان و ئةركـةكاين دينيـي ئصـمةية و ئصـمة دةبـص                   
 .وةسييةيت رصبةرةكةمان واتة خومةيين بة جص بصنني

ئـةوة  : انة دةلَـص  ئةندامصكي تر بؤ داكؤكي كردن لةم ضةشنة كردةوة ترؤريسيت ي          •
ئصمة بؤ ئةو كارة ثصويستيمان بةوة      رصطايةكي دروستة كة ئصمة هةلَمان بذاردوة و        

 .نيية كة ئيجازة لة كةس وةربطرين
 

بةلَص؛ رصبةراين كؤماري ئيسالمي و كةساين وةك ئةوان كة خؤيـان بـة نوصـنةري               
ـ        خودا لة سةر زةوي دةزانن،       ؤ ثاراسـتين   ئامادةن لة ثصناو بةرذةوةندي خؤيـان و ب

نيزامة طةندةلَةكةيان هةرضةشنة بريوبؤضوونصكي خوِرايف و دواكةوتوانـة لـة نصـو            
بة وادة و بةلًَصين درؤيينة بؤ جيهانصكي تر، ئةم جيهانة لـة            خةلَك دا بآلو بكةنةوة و      
 .مرؤظايةيت بكةنة دؤزةخ

 دةماري مرؤظايـةيت دا ذةهـري خؤشـباوةِري بـة           ئةم واعيزانة كة بةردةوام لة نصو     
جيهانصكي تر دةِرذصنن، دةياةوص ئةم جيهانة بكةنة تاريكة سةالتصك كـة رؤذ سـةد              
جار خؤزطةي شريين بؤ شةوي تاريك خبوازص؛ لة ذصـر زةبـري شـادي كـوذا خـةم                  

 .بةالش و ئةسرين بة خةروار هةلَِرصذرص



كؤماري ئيسالمي دا شتصكي تـازة نييـة،        هةر ضةند كردةوةي خؤكوذيانة لة نيزامي       
بةآلم كاتصك كة خامةنةيي وةك رصبةري كؤماري ئيسالمي كردةوةي خؤكوذيانـة بـة             
ئةو ثةِري حةماسة خولَقاندن ناو دةبا، ئاشكراية كة طوص رايةآلين ئةو و راوكـةراين              

ـ      ،  )با خؤيشي لة طةلَيان بص    (هيوا و شادي     ةي هةر رصطايةك دةطرنة بةر كة نةطبةتةك
 .طرتية بةر و نةمامةكةي بؤ ئاودصر كرد" خومةيين"زةمانة 

ئةم نوصنةرانةي خودا لة سةر زةوي بؤ ثاراستين تةخت و بةخيت دةسةآليت خؤيان             
بةردةوام لة بريي ئةوة دان كة ذيان لة مرؤظ تاريك بكةن و جلي ئاسايش و خؤشـي                 

 .النةي خةم و ئازارلة بةر مرؤظ دابدِرن و دلَي بة هةزاران هةزار بكةن بة هص
لة ياساكان ئيسالم دا خؤكوذي وةك طوناحصكي كةبرية دصتة ذمار بةآلم كاتصك كـة              

ئيسالم و نوصنةراين خوا لة سةر زةوي بص ثصي         هةر ئةو خؤكوذيية لةثصناو ثاراستين      
شــةهادةت و وةك طــةورةترين ســةرمايةي ئيمــان ضــاوي لــص      : دةطــوترص 

 )!قسةيةكي هيض و ثوض!!(دةكرص
 
 :دةلَص" ةوهيلج"

 
 ريش ثاين ريش درصذواعيزي " 

  هةموو شةوص لة كوون دةردصن
  تا ثصت بلَصن ضي وادةبص و ضي وانابص
 بةآلم كاتصك شتصكت بؤ خواردن بوص

 :بة زمان لووسي ثصت دةلَصن
 دةخؤي دةخؤي، دامي دةخؤي

 لةو سةر سةرة لة بةهةشيت شكؤداري ئامسانةكان
 ة وصنجة بذيئصستا كار كة و دوعا كة و ب

 "كاتصك مردي لة ئامسان كلووضة دةخؤي
 

 "!!لةو درؤية"
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