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  مین ووف ئه الل ڕه جه... شفن کان که سته ده
  
کانی   شۆڕشگییه ڕینه وڕاپه وه ی مژووی بزوتنه ڕه والپه وه ینه ڕابوردو بده ر ئاوڕک له گه ئه
ک شخ  کانیان وه ره ڕابه  که بووه خۆڕانه بینین له  ده وه ینه ده  ههکانی کوردستان شه به
رگری   به وه ناوی ئیسالمه هاتون به فاش نه تهالمس حمودوقازی ومه عیدوشخ مه سه
کانی  موو مرۆڤه وهه ی زانیویانه وه رئه به ن له  نیشتمان بکهرانی ستکاری داگیرکه رهه وبه

رگری  ک بۆبه  نه کارهاتووه نھا بۆ داگیرکاری به ت ته ئیسالمیه زانن که   ده وه ویش ئه گۆی زه
یان }١٩٩١{رینی  پش ڕاپه ری ئمه ڤه کانی ده میهشفن ئیسال کان که سته م ده  ده بۆیه
 بۆ  وه العوسمانه مه کانیان له ره ن ڕابه یریان که بوان بوون سه ی نه جگه ن یان لهوبو نه
کی کۆنی   مژویه وه کۆیته لیان ئه  که وه رۆکیانه مان ناوه ناوی جیاوازوهه یان به که یه به که یه
 }ئیخوان مسلمین{ت تایبه کاندا به بیه ره عه  ئیسالمیه ڵ باوگروپه گه ه ل یه دداریان ههن یووه په
دانی مژوی شۆڕشی نوی  رهه  بۆ پش سه وه ڕننه گه ندام بونیان ده ئه ڕۆژانی به که
یا باران وگوند وران نفال وکیم ساتی ئه مووکاره وهه  له واته ی که دا ئه }١٩٧٥{ مان له که له گه

ر  سه بت له رییان هه یانتوانی کاریگه  بۆ نه مانه مانداهات ئه که له ر گه سه ی به کردنه
کارهات بۆ  وان به ی ئه که نفاله تی ئه ت سوره تایبه به بی که ره قامی ئیسالمی عه شه
  زانن که  چاک دهنگوهاوڕا تا هاوده وه  یان ئه  سیڤیله که موومنداڵ وخه وهه ناوبردنی ئه له
  وه قاسه ڕی وهوعدی ک سه و ر می عومه رده سه  له گۆڕیوه جیندای خۆیان نه تی ئیسالم ئه سه ده

دا  ساتانه م و کاره رده وسه  له وه ئستاشه جید به ن مه سه دام و علی حه  سهمی رده بۆ سه
مووی   هه مانه و دابننن ئهبو نه یانتوانی یان خۆیان به کرد یان نه کان هیچیان نه ئیسالمییه

کۆن   له و پتان سپردراوه رشانتانه رکی سه  ئه  ناساندنی ڕوی ڕاستیدا ئوه کن له چونیه
بپارزن وئاگاداریبن کانی  یی خاکی ئیسالم وپیرۆزییه ک پارچه یه وئستاوداهاتوشدا که
ست  بی ئیسالمی ده ره  عه تهوان وا  ئه  که داگیرکراوه و ئیسالم کراو ی به کوردستانیش دواپگه

  ربۆیه کرشیان گرتون هه ن وبه که شداریتان پده شدا به  داگیرکاریه وپرۆسه رداری نابن وله به
ن  ده قامی کوردی هان ئه تا شه وه  ئه رتان دنن کهاک  ئاشوب و تکدانی مای کوردیدا به له
ب و دیندا  زهه ئاستی مه ب له ه ه هن فزه ڕۆشنبیرانی خۆیان بن و نهرو  دژی نوسه که

ک  ستی خه  ده ناو خۆدا به یی له بجه ریوان هه ک مه هیدکی وه  شه  کوڕه ن که که وائه
ی  کانی کۆمه ناو چین وتوژه ن له که هلی خۆش ئه ڕکی ئه و شه بکوژرێ وئاگری فیتنه

  -:م کۆتایدا پتان ئه له شو بدوپه ڕز عه به تی له ڵ داوای یارمه گه له. واریدا کورده
خۆیی  ربه ی سه وه ئه ب وئیسالم وخوا ره عهگن بۆ  ن چاو مه چ که ن ملتان که رتان داخه سه

  بوو خۆی و بونی پیرۆزی کوا خاکی نه
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