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  ....کان حیزبی دینین یان دونیایی؟؟ کان حیزبی دینین یان دونیایی؟؟    ئیسالمیه ئیسالمیه  ئایا حیزبهئایا حیزبه  ::لی ئیسالمیلی ئیسالمی  رز زانا روستایی و کۆمهرز زانا روستایی و کۆمه  بهبه  بۆبۆ
  د شاید شای  حمهحمه  ال ئهال ئه  شیروان مهشیروان مه ...  ... مم  شهشه  شی شهشی شه  بهبه

  
   الرحمن الرحیم بسم الله

 یدا  په  به یه حوه م سه لدانی ئه رهه برایان سه، کرێ ی ئیسالمی ئه حوه  باسی سه زۆر جار که 
ی  حوه تی سه عیباره رای من به  وه ستنه به حزابی ئیسالمی ئه بونی ئیسالمی سیاسی و ئه

  و له ته له زۆر غه -  یه سره م عه  دروست کردنی ئیسالمی سیاسی ئه  له  که–ئیسالمی 
  وه نه  و گیانی بکه وه نه مان زیندوی بکه تا ئه  هه مردوه ئیسالم نه  خۆ  چونکه.   دووره وه راستیه

رستن و  په  خوای خۆیان ئه د ساله زارو چوارسه  هه لقی موسلمان زیاتر له خه، را  به به
؟  ویه وه پای چیه  له  حیزبانهم  ئه لدانی  هه  سه  وایه ی که ئه. ن که ی دینی خۆیان ئه سه موماره

ر  ک هه  وه مانه لکو ئه زراون به مه  پناوی دینی ئیسالم دانه  له  ئیسالمیانههحزاب  ئهم ئه
الم  به، س  ده بگرنه ت و حوکمرانی سه  و ده  سوته ن به ن بگه ده ول ئه  هه حیزبکی سیاسی

کی حازر و  یه رنامه  دین به  چونکه م ئامانجه هیشتن ب  بۆ گه سیله  وه  به  دینیان کردوه مانه ئه
   له کاری حیزبیش بریتیه. کرن یم ئه نز ته م رگایه  ئاسانتر به لکی ساده  و خه یه ئاماده

   کهوه ره سه ی له التی ئه مانه سه پاندنی ده ست خستنی هز بۆ داسه لق و ده ی خه وه کۆکردنه
 هیچ   ئیسالمیانه م حیزبه گینا کاری ئه ئه.  که  لپرسراوی حیزبه ورۆک  سه  به خۆیان کردوه

بینین  حزابی عیلمانی ئه ناو ئه له،  عیلمانیر حیزبکی  ی هه وه ل کارو کرده گه  له رقی نیه فه
زۆر جار ،  ئامانج یشتن به  پناو گه له بردرێ نا بۆ زۆر شت ئه په، کرێ ت ئه  زۆر په یاری به

عدیان   پشتر وه وه که بنه شیمان ئه  زۆر شت په ت له سه  ده ن به گه  ئه حزابی عیلمانی که ئه
  یشتن به نھا بۆ گه ته، حزابی ئیسالمیش  ئه مان شوه هه به.  دی ق بیھننه  خه دابو به

،  یاننوه لقیان راگه  خه ی به یه رنامه و به ئه   موو کارکیان تیایه یی هه ت ئاماده سه ده
 ساسی ر ئه سه ن جاریش له هه، ن ورانی تیا بکه ف و ده میانی تاکتیکی سیاسیا ناچارن له له
ر   هه بن به کان ئه ئیسالمیه   موو حیزبه  هه وه م خاله ئا له، ن کار بکه )تبرر الوسیله.  الغایه(

کی  رگایه،  ورانی تیا نیه ف و ده  و هیچ له  ئیسالم دینی خوایه چونکه. حیزبکی دونیایی
 ناچار ت حیزب یانی سیاسه ره  ناو جه تنهالم خۆ خس به، زان ردیگار خۆی ده روه  و په راسته

الم  به،   یاری تیانیه ڵ بکات دین ی خوا پاکه کانا هه ڵ فل ویاریه گه ب له  ئه کهکا  ئه
بۆ ، هن کار ئه ر حیزبکی تری عیلمانی یاری و تاکتیک به ک هه حزابی ئیسالمی وه ئه
کات حیزبکی ،  وه هیچ ناکاته   ر حیزبکی عیلمانی س له ک هه ت وه سه  ده یشتن به گه

بۆ گه  ئهنگاوێ هه عیلمان ی  نگاوه م هه کان ئه  ئیسالمیه حیزبه، ستی خۆی به  مه یشتن به ن
ئاوا بۆ  تکی الم کات فورسه به، ن ده م ئه له  قه تی کردنی ئیسالم بۆ له  کوفر و دژایه به

رام و   حه ق به ن شت بۆ خه هه،  وه یقۆزنه  ئه که  عیلمانیه ک حیزبه  وه وه شه پ خۆیان دته
ن  و ئه، ن که  کانی خۆیان ئه ته ه  بۆ غه ت پاکانه نانه ته، زانن لی ئه حه   بهانخۆیبۆ 
حزابی سیاسی  ی ئه وه یری کار و کرده ر سه گه ئه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  پناوی خوایه  له مه ئه
  رقکیان نیه هیچ فه  ئامانجیان یشتن به وێ که بۆ گه که ر ئه یا بۆمان ده مه رده م سه ین له بکه
  وه مه که بۆتان روون ئه  و نموونه گه  به وا به ئه،  ن وانیه ر ئه گه ئه، رحیزبکی که ڵ هه گه له
  .  م وته شی حه  به له


