
 

  ؟ یه  پارت و حیزب ھه کی به م چ پویستیهئیسال ڕاستی  بهرێ ئه
  
   باس له  که ، شتکه یان شتکی ڕۆحیه که  ئاینه زانن که ، ده یه  ئاین ھه ڕیان به ی باوه وانه موو ئه ھه
 کات  ده و ڕگایانه ئاین باسی ئه.. ت وه ک مرۆڤ و ده کات، نه  خودا و مرۆڤدا دهندی نوان یوه په
ت و  سه ت و ده  حوکمه  مرۆڤ له ی که و ڕگایانه ک ئه ، نه وه کاته  خودا نزیک ده  مرۆڤ له که

  ھات که  ده وه و باره تک له بت ئایه ر ھیچ نه  قورئاندا ھه وسا له  ئه ر وا بوایه گه ، ئهکورسی
  ..ن پیشانبداتاتی ت ڕگای حیزبایه  بری ڕگای عیباده کان ڕنمایی بکات و له موسمانه

  
  ن که دا ھه و وتانه نھا له کان ته  ئیسالمیه میان، حیزبه که ؛ یه رنجی منه ی سه دوو شت زۆر جگه

موو   ھه و وتانه شدا موسمانانی ئه که ردوو باره  ھه له..  ناو وتی ئیسالمین  به ئیسالمین، یان که
پی یاسا و  به.. کراوه  نه غه ده و قورئانیان ل قهوت   مزگه  بۆ نمونه واته.  یه مافکی دینیان ھه

 نوژی خۆی   که گیراوه سک نه  ھیچ که  ڕگا لهدا و وتانه  لهڕاستیش به   و و وتانه ستوری ئه ده
ئیتر حیزبکی .. دات و ھتد  نهی خۆیکات  زه  کهخونت، قورئان نه   کهج، چت بۆ حه  نه  کهکات، نه

  یشتن به ت و گه زه  له که له سه تدا مه ڕه  بنه ر له گه بت، ئه کی تری ھه چ پویستیهبت  ئیسالمی ده
  توانت به  و ده  موسمانه سک که ؛ که دایه ی من ڕک لره که  پرسیارهبت؟ ت نه سه کورسی ده

؟ خۆ  یه  ھه نه حیزب حیزب کی به وت بکات، چ پویستیه سوکه ی خۆی ھه که پی ئاینه تی به واوه ته
  .. وه ربگرته قی خوراوی وه وڵ بدات ھه  ھه وه ته  ڕگای سیاسه  تا له خواردوه قی نه س ھه که
  

ی لکردبت  وه ر، داوای ئه مبه  پخه  ببته د نارد که مه یامی بۆ محه ی خودا په و کاته  ئه من پم وانیه
 جادوو  ر به گه تا بیت جیاوازن و مه  ھه و دوو دونیایه ئاخر ئه.. رۆک حزبیش  سه ببته  که
رۆکی حیزبکی ئیسالمی  ر حزبکی ئیسالمی یان سه گه  ئه یه وه ستم له به مه.. یان بنوسنیت وه پکه
ستی  به  مه وه شه ه و لرت سه  کورسی ده  بهیشتن ک گه  وه بت، بۆ نمونه تی نه ستکی تایبه به مه

  وه بگینه  ھه که موو ھاوکشه توانین ھهش  ده ته به  ھه..تی بت ریکی حیزبایه ت خه ، نایهتی خۆی تایبه
کی   خه رستی له  بت و داوای خواپه وه ته ی سیاسه  ڕگه  حزبک له  که  وایه وه ک ئه و بین وه

  ؟ یه کی ھه چ جیاوازیه.. بکات
  

موو  ناو ھه ؛ بۆچی له تیه کشت ئاینی ئیسالم و حیزبایه رنجم ڕاده  زۆرک سه ت کهم ش  دووھه
ڕاستی  ر؟ به  به ت بگرته ت ڕگای سیاسه  دین و دیانه  له دات جگه وده نھا ئیسالم ھه کاندا ته ئاینه
  رت و لهببژ ت ھه سیحی یان بودی ڕگای سیاسه  حیزبکی مه می ئستادا نابینین که رده سه له

  ..ت بکات سه  داوای کورسی ده وه یه ڕگه
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 لبوردن،  ت و وه  خهرستی، واته  خواپه  ئاین واته، وه کانه  دینیه سه ی که ی زۆرینه دیده  لهکورتی؛ به
  مانه م ئه به.. ند تکستكی ئاسمانی وکردنی چه یه ت و په  عیباده ، واتهمی  ھاودهویستی  خۆشه واته
  ؟ یه  ھه وه ته ت و سیاسه وه  ده کیان به ندیه یوه هچ پ
مانای   شتکی به واته..  تی یان بوای پی نیه کی یان بوای پیه  خه  ئاین شتکه وه؛ ی منیشه دیده له

  سک که  که واته.. تی تر بکرت ی بابه زۆری زۆرداری تکه  و پویست ناکات به خسیه  شه وشه
   ببنه کانی تر بکات که  خه م ھیچ پویست ناکات داوا له ، به ا بیت شتكی باشهت ، ھه موسمانه
 من پشلی مافی تۆ  رجک نه مه  و تۆش بوای خۆت، به یه  من بوای خۆمم ھه  واته..موسمان

کانی البت، دنیام  موو پرسیاره می ھه  وه  ئاینک کهش وه ر له ده به..  تۆش من بخۆیت م و نه بکه
 ھیچ  ر ئیسالم، بگره ک ھه  نه وه داخه م به به.. ت کا  ڕوی تده خۆی بۆ خۆیتی موو مرۆڤایه ھه

و  کان له یه  ئاینه وه  ھهم تازۆر  و که وه تی کۆبکاته موو مرۆڤایه  ھه یوهیتوان  نه ئاینکی تر تا ئستاکه
موو   ھهزۆری زۆرداری وت به یانه  ده که یه بۆ ماوه  چت که  دهکان ه کۆمۆنیستوه  ھه  لهدا بواره

  ..رن ربه سه  ژیانیان بهودا  و له وه ک قابه  یه  بئاخننهتی مرۆڤایه
 
afsane1@myway.com 
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