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  مین الل ڕووف ئه جه...  ناسراون ئوه
  
 کشاب و کدا یه ر ناوچه سه مک ئارامی بای به ڕاستدا که تی ناوه ڕۆژهه رکاتک له هه

یان  وه خۆدا چونه وی به و هه وه خۆیان کردبته  و بیریان له خساب  ڕه النه وگه  بۆ ئهک پشوییه
و  ر تائه  به یان گرتۆته ها ڕگه ماو جۆره  سه که له ه ه ته وتونه ربی ئیسالمی که وا عه داب ئه

شیان زیاتر  یه م ئاڕاسته  ئه وه وانه بن به سته چ و وابه رنه ستیان ده  ده  له یه ل و ناوچه گه
   نمونه کار هاتووه به}  و ب پا مای ومه پادار بگره{دا   لره  که وه بی گرتۆته ره النی ناعه گه

م  رجه سه رموگوڕن که ی گه ڤغانستان و کوردستان دوو نمونه  ئهم و بهزۆرن بۆ ڕابورد
وتاقم و  سته  دهندین  چه پاره ی به وه  له  جگه وێ ولره ریکن له  خه وه بی ئیسالمی پیانه ره عه
   ناردنی تیم وگروپه وتنه ستان که وه  نه وه شه وه نی ئیسالمیان دروست کرد به الیه
  نه  بتو چۆنیان بوت الیهکان  گۆڕانکاریه وخۆ ئاگایان له  خۆیان تاڕاستهکانی بییه ره عه
   له  داوه و تیمانه ی به ال کرکار ئاماژه کار بنن مه کانیان به سته ووه بن ده ڕه وو میانه ڕهتوند
   وانه ئه  واته  کهشکرا بینراونائ  به وه شه هک ره ڤه کی ده ن خه الیه ورامانداو له کانی هه ڕه شه
  وه نه ده ئه ههر  ڵ ئاسا سه دا دومه که ه ناوچ  لهنکی ئیسالمی ر الیه یشتنی هه هڵ پگ گه له

ئاگاو  ل زۆر به ر گه گه  مه ئریخ شاهیده  ته مان زۆر کۆنه وان و ئه ندی ئه یوه م په  ده بۆیه
و و  ری شواندنی ئه ته خه  یه  کوردستاندا هه ی ئستا له  ئارامیه مه م که نا ئه وریا بت ده

ی فیکرو  ا زادهک شخ زان سانی وه  دروستبونی که  که  ئاشکرایه وه  خۆ ئه ره سه می زۆر له ئه
کادیمی  کانی ئه موو خه  هه ت دانربوون که و بۆ مرام وپالنی تایبه قی ئیسالمی سیاسیه عه

  ماشا بکرن ماوه رلشواو ته خۆش و سه رون نه  ده  به کارانهاو س سیاسی بوون و ناکرێ ساده
  ۆنترۆی گۆڕینیان له کوردستاندا ک کن له یه}ربا حه {  جۆرهنکی ئیسالمی ر الیه هه بم که
  وت و پویستکدا به ر ڕکه ڵ هه گه و له بیه ره  الی ئیسالمی عه  بۆ بارکی تر له وه بارکه

نگ  و ته شه ڕه  هه  کهبینم ه د وه هش یه م سۆنگه کاریان دنن له یان گۆڕن و به  ئه جه ره ده) ١٨٠(
   له که یه تره یی قه بجه ه ریوان هه مهک  روڕۆشنبیرانی وه  نوسه  دژبه مانه چنینی ئه پھه
  . ل و نیشتمانی کورداندا  نو گه وشتیان له د ڕه  کاری و به ریای خراپه ده
کان تو   ئیسالمییه-:م کۆتایدا پتان ئه س له گیانی پاکی بکه  لهتی ڵ داوای یارمه گه له

  . ن وڵ به خۆیی هه ربه بی و بۆ سه ره قی عه عه ن دوربن له  البده  کۆنه م فیکره کوردستان له
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