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سياسةت و ئةخالق

كا

  فرياد هرياينفرياد هرياين! ... ! ...  هاوثةميانيةيت هاوثةميانيةيتييسياسةت و ئةخالق
  

hirany@kurdistannet. org 
 دةلَين يان ثييان واية كة سياسةت هيض قييةم و يئةوانة

ئةوا يان زور رووكةشانة بريدةكةنةوة ،  تيدانيةيئةخالقيك
 جيطريومةبدةئو ي هيض هيلَيك ئةوةتا خويان خاوةينيان

 هةية لة  طشيتي هيلَيضونكة هةند، ي نني سياسيئةخالقيك
 ئةم يسياسةتدا كة ئةم هيلَة طشتية بريتية لة فكرو فةلسةفة

 يئةمةش خوي،  يان ببةزينري ثيشيل بكراليةنة نايب
  . ي سياسين ئةخالقيلةخويدا ثيي دةل

 سياسةت ديارة ئةمة لة بة كردةوة مومارةسةكردين 
  هاوثةميانيةيتي ئةخالقي باسليرةدا بة منونةي، دةرةكةو
وثةميانيةيتدةكةين  ان دةولَةتةكان يان حزب و اليةنة كة ه

 ي هاوثةميانيةتيةك دونيايي و عةملايني حزبيكيو ناشينابي،  سياسيةوة سةرضاوة دةطريلة ئةخالق
يت ئةم مةطةر لة حالَةتيكدا ب ( بكاي ئيسالمي دواكةوتوويقوولَ و هةمة اليةنة لةطةلَ اليةنيك

ئةطينا ئةطةر ) و نةتةوةييي نيشتمان ئةمين و ثاراستين طشيتي بةرذةوةنديهاوثةميانيةتية ببيتة ماية
 ي سياسي ئةخالق نةبوو ئةوا لة ياساو ريساكايني طوجناويشي كرد و هيض بيانوويكيئةوة

 يجطة لةوة، ا لةدةست دةدي خو ئةندامان و اليةنطراينيباوةِربةمةش متمانةو، هةلَخليسكاوةو
  .  دروست دةكاي خةلَك بو خوي نيطةتيظانة اليتيِروانينيك

 ي ئيسالمي لةطةلَ حزبيكي عةشايةري دواكةوتووي خوم بةالمةوة ئاسايية كة حزبيكيبةش بة حالَ 
ضونكة دواكةوتوو هةر دواكةوتووة ي،  سياسي بةرة بكا بو هةلَبذاردن يان دامةزراندينهاوثةميانيةيت
  !  بيت يان عةشايةريئةطةر ئيسالم

 ضةث و كومونيست بوهةلَبذاردين) بةناو ( تا سةر ئيسقاني رابردوو بيستمان كة حزبيكيلةم ضةند روذة 
ئةمة لة ،  تاسةر ئيسقان دواكةوتووي كردووة لةطةلَ حزبيك شارةوانيةكان هاوثةميانيةيتئةجنومةين

  ! ! ! ي هةية لةطةلَ هاوثةميانة تازةكةي تفت و تالَيتيكدا ئةم حزبة ميذوويةككا
 كةوا بريدةكةنةوة ئةم بارودوخ و ي بة تايبةتيش بو ئةو كةسانة وا ئةبيين مروظ كة شيتبةِراسيت 

يةت وردة كةدميوكرات،  دةكةني طةشبينانة سةيري بة تيِروانينيكي لة كوردستان بةريوة دةضيثِروسةية
 راستةقينة ي ئةو كاتة ئةبيتة ثِروسةيةك دميوكرايتيبةالَم ثِروسةي،  بكاتةوةو بضةسثي خوييثيوردة ج

  ملمالنييةكانيان دميوكراتيةيتي شارستانيانة بكةن و ئةجناميكة بةرة سياسية جياوازةكان ملمالنييةك
تيكةلَ ثيكةلَ   نةماوةو هةموو شتةكاني سياسيكبةالَم ديارة هيض قييةمي، بو خةلَك لييةوة لة دايك يب

 ! ! ! ! بوونة
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