
 نکا وته الی مزگه دات بۆ فتوای مه پارتی جارکیتر چۆک داده

          ریب غهمال  که        

باتی     لهڵ ستافی زانکۆکان و خوندکاراکان گه له ی که وه  کۆبوونه ریم له رۆکی ھه مۆ سه ئه
رۆک  ک خۆی سه وه )کات ی فتوا ده لیژنه(زراندنی  مه  ،پشنیاری ده الزادانه الومه م مه سزادانی ئه

لووگۆچتر  کردنی یاسا ،یاسا شه ر روه  باتی سه وان له ئه.  بت بت و توانای بیاردانی نه نه
،بۆ ) بۆ خۆی فتوایه   مه  ئهن ، که ستنیشان ده ت ده عییه رجه ک مه کورد وه  ک بۆ سیستانیه(ن ،  که ده
وست  ن ھه نبیر و ئازاد و خاوه  ، ڕۆشهکی کانیان خه زووه  خواست و ئاره ،به الکان ی مه وه ئه
 مان رله  و کۆی په ی سستمی داده و پایه ستدانی پله  ده  جارکیتر له مه ئه. ن رگ بکه مه ی وانه ڕه

و  ی ئه ڕچکه  مه ئه. ت کۆیی جاھیلیلییه  بۆ سه یه وه ڕانه دات و گه کی کورد پیشان ئه وداماوی خه
روودی  به و پاداشکردنی جه وه بته کانی ئازادیخواز ده ڕووی خه  ڕووبه ن که شانه ره کاروانی ھه

  و  ئه مه  ، ئه ردابگرت  به خۆی له یتوانی ک پارتی پارتان نه  پارتیش وه  ، که ئیسالمی سیاسییه
ک و رع باو م شه به( کان ورووپییه  ئه زانت له عیلمانیتر ده  دیمۆکراتر و  خۆی به  که یه ته حکوومه
  !)..دایکتی

            

    

 ر  سه  بت له ماوییه  ته ژه م که تی ئه  تونس عیله گۆڕانی سیاسی له کانی رییه  کاریگه دوور نییه
  ساڵ١٢پاش  له ). ی خۆیدایه ره  سه له (  ی ویکیلیکسیش ماوه وه ولر، ئه وقافی ھه ئه  تی زاره وه 

ش  مه ئه).  عوسمان موفتی( کاک  به)  ندی قشبه ریوان نه مه( له وقاف،  ئه تی زاره  وه بژی  وته گۆڕینی
  وه ن ئیسالمی سیاسییه  الیه  له پندراوه  سه لمنت که سه  ده  سیاسییه تره چه و وخۆ بوونی ئه ڕاسته

تی فتوای  تایبه به (قامی کوردوستان ی شه م دواییه کانی ئه ڕووداوه. ولردا  ھه تی سه ر ده  سه به
). گای شارستانی کانی کۆمه م الیه رجه بۆ سه   بندگۆی کان به تییه کان و سوکایه وته الی مزگه مه
م  به ، ی بووه پیاده ی ھرشکردن بردن  و سکه ره  به وه وه  خۆکۆکردنه  ئیسالمی سیاسی له که نجامن ئه

  خۆی خسته ) وه نییهموو باکا  ھه به( ر ئیسالمی سیاسی  رامبه ت به سه ی ده کشییه پاشه
نی چۆکدادانی تریش  خاوه  ت ببته سه کرت ده ڕوان ده  چاوه  ،وه وه وانه حمی ئه ر تیر و ڕه رامبه به



ت  سه ده.  کرت ی بۆ ده نده زه زیاتریش مه نگاوی  ، ھه کش کردنه نگاوی پاشه م ھه که ، گرنگ یه
شھیر و ناوزڕاندن و   پی یاسای ته یتوانی به  ده تانهس ده م  بۆ ڕاپچکردنی ئه ر خوازیار بوایه گه

کشی  ک کۆبدات و پاشه ڕاوک ، دادگایان بکات نه و دروستکردنی ده تی یه تکدانی باری کۆمه
و  الر و پله  دۆ مشته و ئه).  یه چاوکراوی خۆی ھه وری ڕه ی ئران ده وه چاو سوورکردنه (سیاسی بکات 

، بۆ  . س نییه ر به ھه  ولر  سلمانی و ھه گرت له ریده سیاسی وه ی ئیسالمی وره  چه  و بودجه پایه
وڕۆژکدا   شه توانن له  ئه ڕۆن وه ست ده  ده گرتنه ت سه  و ده ره وان ئستا به ئه.! م کووتکردنیان ده
م  کی ئه حه هکانی دن ، م ڕۆژه( ن  قام دروست بکه رشه سه کی شونییه ک و گره موو پشوییه ھه

  .)ن قسانه

لدوانکی  موو  ساڵ ھه  بۆ تا دوانزه )ندی قشبه ریوان نه کاک مه(وقاف  ئه تی زاره وه ی که بژه وتهو
الی  ک بۆ فتوای مه یه وه دانه رپچ ک به ی وه م دواییه ی ئه نه م لدوانا م بۆ ئه لقبووکرا ،به

یان بۆ  یرانه م قه کرا و ئه ئران ،لی قبووڵ نه یان بۆ که ی بانگھشته وه تکردنه کان و ڕه وته مزگه
   بیرۆ و بۆچوونه سکی عیلمانی ،دژ به ک که ریوان وه کاک مه ی وه ر ئه  به له! وقی کردن  ته

 و  ڕۆشتووه ت نه سه  ھی کشراوی ده ر سه  و له بووه سیاسی خۆی ھه وستی  ھه کان وتووه پاشکه
  کانیشی له  ووتاره من له( ت  سه کانی ده ڵ خوودی پیاوه گه  له وه نی بۆتهملمال ڕووی رووبه
ژرخانی  ر سکیش گه که). کانیدا وسته  ھه  له  کردووه م و ئۆتۆمییه کاندا تبینی ئه سایده

ستی بوون  رھه و به کانی جی گومان رکرده بت بگومان الی ئیسالمی سیاسی و سه یی نه الزاده مه
  . وه بته ده

ی بوونی  رچاوه رع سه  شه رع ،واته  شه له  شکه ری به ک بیاری دادگوسته تی پارتی ، وه سه ده 
ر  زانن ، ھه کی ئاینی ده یه ماه  بنه ، پارتیش خۆیان به  وه بینته  پارتیدا خۆی ده  له که (  ته سه ده

ر ڕووداوک ، یان  ر ھه سه  له  قسه الکان دنه مه  دا که ینه به م ،له)ن که  ده خریشی پوه  فه بۆیه
تی  سه تی یاسادانان و ده سه  یاساکانی ده ی له رعه و شه شک له ک به وه گرن ، ر ده نگه سه

 والی سوتانی تاران و  بن به کی ئۆتۆماتیکی ده یه  شوه ن به که رز ده خۆیان فه ر جکه جبه
   .بوونی یاساکانن ی رچاوه  میراتگری سه وه  ئهر  به لهک    ، نهمووڵ سته ئه

ت چۆن  سه ستی بن ، ده نی وه وان خاوه بت و ئه وان مۆی ئه سته  یاسا ده دا که م باروودۆخه له
  پیان وایه) کان ئیسالمییه(وان  ن ئه سله ئه. بۆ دادگاییکردنیان  وه ی داده  خانه توانت بیانخاته ده

 ی وه  داڕشتن و ساخکردنه  له  که ه ترین ھه وره  گه بۆیه. بت دادگایی بکرت ئه   پارتییه وه ،ئه
. کانی نده ھه  و ڕه وهرچا ک سه   وهرعی ئیسالم نا بردن بوو بۆ شه ستووری کوردوستاندا کرا ، په ده

مۆ  ش ئه ربۆیه  ، ھه وه رعه کان و شه وته حمی فتوایی مزگه م ڕه رده  به خسته تی دیسان حکوومه
  ،واته کرت تی پدادگایی ده سه  ، ده نی نییه  کورد خاوه  که رعه و شه  خوودی ئه به ت سه ده
 ،  یرانه م قه ڕزگار بوون له  بۆ نھا ڕگه ته.  وه لی بۆ خۆی نووسییه جه ستی خۆی ئه  ده ت به سه ده
 پشت  کانی تری که چاوه موو سه ع و ھهر  شه له  وانی ئیسالمی، داماینی یاساکانه ر تیروکه رامبه به

نبیران و  مرۆش ڕوشه تا ئه عس که وتوو ،یاساکانی به پاشکه کلتووری (  ستت به به و گوێ پده
کرت ،  ی ژنانی پ کۆت و زنجیر ده ونه  قزه شه  ڕه و کلتووره ، ئه کرت رانی پدادگای ده نووسه



 کانی تری تاکی کورد ت و ئازادییه سه کانی ده رزه  به تهمھنان، پۆس رھه  به له کات شیان ده ببه
نگی خۆی  سه توانت ت ده سه کرا ،ده  پیاده مه کاتک ئه) .  دوایی..... تا وه  خۆپیشاندانه له

ور  موو جه  ھه بپارزت له گا کانی کۆمه  تاکه کانی وه  و خواسته وه ته  باوکی نه پنت ببت به بسه
تی داد ، تا  سه ری ده روه  بۆ سه نھا زامنه ته  مه ئه. ن  که رزی ده کانی فه  ئاین و پیاوه و زومک که

و  س له زانت بزانت که  ده ت و نیشتیمانه سه و ده ئه نی  خاوه  خۆی به موو مرۆڤک که ھه
  . تر نییه وره گه

الی  الی کورد و مه  مه ین ، چونکه که رامۆش نه ئرانیش فه الکانی ردانی مه ست توه  ده بت لره ئه
کتیدا  ر پارتی و یه رامبه  به الی کوردی له ی مه مھنراون و ، ھنده رھه به   وه ک کارگه  یه ئرانی له

توورکیا و  ئران و (  تیان که عییه رجه  حوکمی مه زانن به ر ده ر پاوه  سووپه خۆیان به )تی تایبه به(
  .غووالمیانن چ و ر ئراندا با کوورت و ملکه رامبه  به له، )  جیھانی ئیسالمییه

  

  

 ر ڕمی ئیسالمی رامبه  به کشدایه  پاشه  دوای ڕۆژ له  و ڕۆژ له دایه وه بوونه  بچووک مۆ له پارتی ئه
گای  کۆمه ر  بۆ سه شه ره ی ھه رچاوه  سه بت به ش ده مه ئه. کاندا  سیاسییه سیاسی و کایه
 لی  ھا ساه زاره  ھه ئمه ی گایه م کۆمه  ئه که( تی و گۆبالیزمی  رایه گه یری تازهشارستانی و ب

م  کی تری ،ئه یه  نموونه وه ته دا بوکراوه سایدی ئاونه   له  که وه ی خواره  م ووتاره ئه).  ش بووه ببه
  ؟؟؟...ی ئیسالمی سیاسی شه ره ی ھه نجه په ر رامبه  به یه وانه پشت دانه

  : ییه"سكس "  گرتهو  ئه ین بۆ لدانی كه  لبوردن ده داوای:  پارتی
   كه وه  ناوخۆیی سلمانیه نای كه  له١٤/١-١٣  وی شه   له ی وه  ئه دوای: تاح، سلمانی ر فه عومه

  موسمانان  الی رانی ، نیگه لدراوه"  سكسی " كی یه  گرته كوردستانه   دیموكراتی پارتی ربه سه
 دادگاو پۆزش  بدرته  ناه و كه كدا داوایانكرد ئه یه یاننامه به  ئیسالمیش له ی روستكردو كۆمهد

  . وه بھننه

 ڕۆژی  به( کاند ب و ئیسالمییه ره  عه  ووته  له یه ھه شفرۆشی دان شونی له یان و سه  ده م به به
ک داوای  نه.  یه ریچاوتان کلی پوه ت به پیان ب س نییه که). کرت ده ڕۆ کاری سکسی تدا نیوه

ڕژمی   کرد له ی ئیسالمی سیاسی داوایان نه وانه  توندڕه م باه  بۆ ئه باشه.  لبکرت  داخستنیان
و   بانکه  یه مه بکات،ئه نفال ک ئه کانی وه ونه  قزه  تاوانه فاحی عاقی داوای لبووردن له سه

ری  کرمی دارن ، تا سه  مانه ئه. بی ره ی عه  دوورگه بهر  وای ئیسالمی سیاسی سه دووھه
دیدوول  ی شه که ناه بۆ پارتی و که  بۆ ئاینی ئیسالم باشه. ن خۆن ،پشوو ناده کانیان نه نه خاوه

  . حیمه فوور و ڕه غه ی جیھانی ئیسالمی وانه م بۆ ئه  ، به ئیقابه

ی  وه ته تی نه  ،خزمه بییه ره قو کلتووری عه  ئه ر به  سه وه جوونه م  ئه ک کارم پبن که  یه ئوه
  د ووتار له ک  یه  به ن ،ئایا توانیویانه که  ده زه  و شین بۆ غه  الیالیه پکردبت ،ھنده کوردی



رانی توورک ، فارس و   داگیرکه ن که بکه   و تاوانه  ،پرۆتستۆی ئه وه کانیانه یاندنه  ڕاگه ناه که
  چته  خۆیدا ئه  خۆی له مه ئه. ن که ک کوردی ده کی کۆلۆنیالکراوی وه یه وه ته  نه ژ بهد ب ره عه

  .بی ره عه  توورکیا ، ئران و نیشتیمانی کانیان له  فرۆشتن بۆ برا ئاینییه وه ته ی نه خانه

 


