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  ميليشيايةكي  سةرؤك كاتصك, ثصكةنينة تةجاري والَ ط مايةي ئةوثةري داراسيتلة
 عةشايةري كة زؤر بةسةخيت سيفاتةكاين حزبصكي نؤرمالَي سياسي تصدا بةديدةكرص  لةطةلَ

 , كاتتريؤر ب) موكافةحةي (و باس لة  كؤبصتةوة دا ئيسالمكؤمةلصك لة مةالو ثياواين ئاييين
بايةخ يليشياكةيةوة زؤر جصطاي سةرنج  وبةإلم ئةم مةسةلةية بةالي  مسعود بارزاين و م

ثصدان  ين ية ضونكة ئةو سةرؤك هصزصكي كؤنةثةرستة كةثايةكاين لةسةر ثاراسنت و زيندوو 
و راهاتوون كةوة راوةستاوةراطرتين شةرعةكاين ئيسالم  وداسةثاندنيان بةسةر خةلَ

                                 . نيشانداين ئةم جؤرة لةمةسخةرةي سياسي دووبارةكردنةوةولةسةر
ئةودا  يةكة سةنطةر لةئةجمارةيان مةسعودبارزاين زؤر بةراشكاوانة سةملاندي كة

 بة مةالكان  ئةوكو سةنطةري بةلَ ,ين ية ئازادخيوازو ثصشكةوتنخواز كاينخةلَ بؤيةكجصطا
, بارزانني وثياواين ئايين ئيسالمةوة  بةهصزة و ئةمانة بربرة ثشيت دةسةإلتةكةي ثاريت و 

 دوو كؤبوونةوةي جياوازدا لة شارةكاين  مانطي تةموزدا ولة30 و27يت و رصكةئةوةتانص لة
مسعود بارزاين زؤر ,مةالكان وثياواين ئاين كؤمةلصك لة لةطةلَهةولصر و سلصماين 

وثايت ئيسالمي بووين خؤي كردةوة سةرسةختانة ديفاعي لة ئيسالم و شةرعةكاين كرد و دو
ثياواين ئايين ئيسالم و مةالكان دا هةلَيداو بةروويةكي هصندةي تر بةباإلي كاتدا لةهةمان و

}   دةبص ئةو خةلَكة ثصبطةيةننرصز  ئصوةجةنايب مامؤستاياين بة{  زؤر قاميةوة ثص ي ووتنْ 
 ئةم جؤرة لة } وبةئةخالق ثةروةردةبكةن ضونكة دين ئةخالقة ةجنةكان بةبريي نةتةوةييط{

ها بة ئاشكرا ثصطةياندين خةلَك و طةجنةكان دةسثصرص بة مةالكان و ثياواين دةسةإلت كةئاو
ئايني دةبص ض نزيكايةتيةكي هةبصت لةطةلَ بنةماكان وخواستةكاين كؤمةلطايةكي ئازادو 

؟ دةسةإلتصك كة ديين ئيسالم بة بنضينةي ثةروةردةو ثصطةياندن لةقةلَةم .....بةختةوةردا
 ؟ .....نايةيت يةكي لةطةلَ مةدةنييةيت ئةم سةردةمةدا هةيةات ض ئاشبدات و كاري بؤ بك

دةسةإلتصك كةبةئةندازةي بن الدن و مةال كرصكار خةخمؤري ئيسالم بصت و رووبكاتة ثياواين 
ثصش هةموو كةسصك ئةركي سةرشاين ئصوةي بةرصزة كة بةرطري لة { لصت ئاين ومةالكان وب

هاوكات ئةركي رووبةروبونةوةي }زؤر طرنطة بصطومان ئةوة مةسةلةيةكي , ئيسالم بكةن 
يةكةجمار مامؤستاياين ئاييين { ياندا كاري هاوبةش بكات لةطةلَ وتريؤريان ثصبسثصرص 

ئةركي ئصوةية ئينجا ئةركي ئةو حزبانةية كة ئيديعاي ئيسالمةيت دةكةن ئينجا ئةركي 
 }        كةينت بة دروسئصمة دةبص لةدذي تريؤر يةك بةر, كي كوردستانة حزبةكاين ترو خةلَ

                                                ؟؟....و حكومةتكردنةةوةمان شاياين  كةيئاوهاسةإلتصكي دة
05.08.2005 

mailto: arfan@yahoo.de

