
 

رۆک حیزبکی بۆ   سهر مبه بری پخه نا له ، ده وه ی بۆ بوبکاته که  دینه    حیزبک نیه خودا پویستی به
   فسانه ئه.. ناردین ده
  

  ته ندارکی تر ھاتوونه ت مه موو سیاسه ک ھه ک وتدا وه  کۆمه کان له  ئیسالمیه  حیزبه که یه ماوه
 جی  ته به ھه..  ن ت بگه سه ده  تا بهوه نه که وی خۆیان تاقیده دا ھه و بواره  و له وه ته یدانی سیاسه مه
  میسر و پاکستان و  له بۆ نمونه..  یان تدایه نده  گه ن که ده ده رھه دا سه و وتانه نھا له  ته رنجه سه

   له وه یه نده ھۆی گه ر به شدا ھه م دوادواییه له.. وتوی تری جیھاندا ھا وتی دواکه نده  و چهلوبنان
کگرتووی ئیسالمی   یهی ئیسالمی و ه  کۆمهک روه یدا بوون، ھه شدا په ی ئمه که ته هگب  نه انهکوردست

  ..وان مسلمین و ھتدو اخ
 کوردستاندا  ی ئیسالم لهاننگر ک الیه  کۆمه چت، واته ری ده  چاولکه  زیاترک له وه الی منه به
ش  رێ بۆ ئمه ئه" ناخی خۆیاندا بن   له یه وانه ن و له که وتوی دی ده ماشای وتانی دواکه هت

شمان  م بواکه ین و ھه ت بگه سه ده م به  ھه وه و ڕگایه کو له  بهزرنین؟ مه بکی ئیسالمی دانهحیز
توانن   ده واته(ی  نده  گه  له  په وه داخه  به ژین که  وتکدا ده تیش له تایبه  به.. "وه ینه زیاترک بوبکه

م  ت، به ک دیانه  وه  ئیسالم نیه کم له  من خۆم ھیچ الریه!).. وه  بقۆزنه که له فت بھنن و ھه فرسه
.. زانم ی ده وره کی گه ترسیه  مه  بهت ببت، ی سیاسه یامی ئاینی خۆی البدات و تکه  په ک لهکات
رۆک  ر سه مبه بری پخه نا له ، ده وه ی بۆ بوبکاته که  دینه    حیزبک نیه یستی بهخودا پو  ته به ھه

   له وه داخه  به که (  و ساویله کانکی ساده  خه  که دایه وه می من له خه ..ناردین حیزبکی بۆ ده
   له  که وه سکه ند که  داوی چه ون و ببن به یان بکه ۆکانه  و قسه و قسه دوای ئه) کوردستاندا پن
.. کی  داواکاری خه ت واته حیزب و سیاسه.. وتوون ت و کورسی که سه  و دوای ده ئاین الیان داوه

ی ئیسالم  م ئوه به..  ک نیانه ک خه وان کۆمه  پی بوای ئه  به ن که که  ده و شتانه  داوای ئه واته
 یان قورئان؟  وتتان نیه ؟ مزگه مه  چیتان که  موسمانانی کوردستان لهی ن؟ ده که داوای چی ده

  ر له وت ھه تانه ده ریان لگرتوون؟کانی ت  ئاینیه ی سروته ن یان ڕگه  ئاشکرا نوژ بکه ناھن به
  ئیسالمی تر  ناوی ئیسالم بھنن و ھنده  واز له واته ن؟ که ی چاربکه نده  گه وه ته ی سیاسه ڕگه
  تدا بۆی نیه ڕه  بنه  له واسن که مه الی پدا ھه ی تر شتی البه ن، ھنده خه کی مه رچاوی خه به له

  .. و کورسیت سه تی و ده ت و حیزبایه  سیاسهک روه ی بۆ بکات، ھه شه بانگه
مان و کورسی  ڕله ت و په ک سیاسه کات، نه زبیح ده وت و ته ئیسالم باسی ئاین و قورئان و مزگه

ندی  یوه ک په زرنت، نه مه  داده مرۆڤ و خودا نوان ندی له یوه  په که  ئیسالم بوایه..ت سه ده
  ناو ئیسالمی، زیان به رۆک حیزبی به ی سه ن؟ ئوه که ناوی پیس ده مرۆڤ و کورسی، ئیتر بۆ  نوان

زۆری  وت به تانه  ده ؟ ئوه وه  کردۆته وه ت بیرتان له  قه ئوه.. ک قازانج  نه نن گه ئیسالم ده
   له، تان ڕاسته که ته  دیانه ن که کی بکه  خه ت به ناعه  قه وه ستوره مان و ده ڕله  ڕگای په زۆرداری له
   که  بوایه یه و شوه ر به گه.. بوو ستکی تری ھه به ر مه وبه مه  لهک سا1500 ی  نزیکهکاتکدا خودا

  نارده ر ده مبه ی حیزبکی بۆ پخه رنامه  خودا به وساکه ن، ئه که ی بۆ ده شه  بانگه  ئستاکه ئوه
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  خۆن؟؟ یان ناکه وه هک موسمانک نکۆی ل بت وه ر ھیچ نه خۆ ھه.. ک قورئان ، نه وه خواره
  !  ئاق تره  ئوه  له خودا ن که ش ناکه وه  نکۆی لهبت رھیچ نه ھه
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