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  مین الل ڕووف ئه جه...  وه کانه پشت ڕوداوه له
  

 بی پویستی پی ڕن و به په خرایی تده ۆر بهکان ز  گۆڕانکاریه  که دا نیه وه هیچ گومان له
نگ یان زوو  زانن دره ه د ی که و جگاو ڕژمانه  ئه ر بۆیه  هه وه گرته م جگاکان ده رده سه
کان  کراوه  فه  خه نگه کرت و ده کانیاندا ده بردنه ڕوه ی بهت چۆنیه یانگات و ئاوگۆڕ له ده

ک  یه موو ڕگه  ئیتر هه مانه وت ئه که رده پن ده ی خۆسه زمه شی دوه  گۆو ڕوی ڕه دنه
  کانیان ته سه نی ده مه ی ته وه ر بۆ درژ بونه به گرنه ده

لمان ڕوژدیدا   سهکاتی  رستی له په یگوت کۆنه لی بوو ده ماڵ عه نگی کاک شه  ده گوم له
دا  مه رده و سه رستی له په تی کۆنه سه ندو ده ڕزم نوه هزترن به الوازتر بونو ئستا به

  وه شه یه هم سۆنگ ر له بوو هه ر نه سه یان له وه ڕو بونه کی ڕوبه هترسی ری هیچ مه کاریگه
موو  وان بۆ هه ونی ئه قزهی دزوو م ئستا ڕو نا به رخۆیان ده سه نگاوی هواش و له هه
ناو   بۆ نابوت کردن و له یه ش هه نه  الیه مه وکی هه بات و هه  و خه وتووه رکه ک ده الیه

ت و  سه ن و دوا ده یکه ست بت ده  ده رگیاندا چیان له ی مه قاژه له  په  له ر بۆیه بردنیان هه
  پنتی گای ئیسالمن و له هزای کۆم  چاک شاره مانه هبینین ئ دا ده ن لره که رف ده توانایان سه
  شه  ڕه ته سه م ده  کاتکدا ئه  له وه نه که کان چ ئه رگریه  به وه وانه رونی ئه الوازیی ده

ر بویسترێ  گه قی موسمانانیشن ئه کردنی ئه  نه شه ی گه زمه ر خۆیان دوه  هه دیکتاتۆریانه
کانیان  ی کاریکاتره ره سخه  مه یان کردۆته) محمد ( ڕین که ا بگهد و ئیمنه دوای ئه و به
ندین  ر چه  سه ته رگدراوه  وه  که ر چاوه کی به یه نمونه}mohammed`s bleive it or else{وا ئه

  وه تیشه تی وچۆنایه ندایه  ڕوی چه  له  کاریکاتره ه م کۆمه  کاتکدا ئه  له وه  کوردیشه زمان به
ساڵ ) 5 (شی وه مژوی بوبونه  وه  بوکرایه وه ی دانیمارکه که  ڕۆژنامه  له  که  زیاتره وه له

ی مان پاشکۆ کان هه الی خۆشمان ئیسالمییه کرا له وسا نه کرێ ئه ی ئستا ئه مه  بۆ ئه زیاتره
کان   ئیسالمییه نده ت و نوه سه می ده ڕه ی هه و ڕۆژگاره  ئه  دنیان که وه رستین و له  په کۆنه
رگری  ی به مان خولگه  هه  له  بۆیه وه لکردنه}بای بای{ی خانه  ونه که مانیش ده ڕمن ئه دائه
ی  که  کاریکاتره دژی ک چۆن له ن وه یکه ن و چیان پبسپردرت ده که وران ئه واندا ده ئه

رو ڕۆشنبیرانی   نوسه کردنیتی  دژایه ر له  سه  دسۆزیشیان خسته دانیمارکدا کردیان و زده
ربگرن  ی موسمانان وه  سۆزی ساویلکانه  تا زیاتر بتوانن سود لهیی بجه ه ریوان هه ک مه وه

تی  سه سھنانی ده ره  پنتی هه ک ئارام که یه  کوردستانی تاڕاده بۆ پشوی دروستکردن له
ر  گه کانی کوردستان ئه ئیسالمییه بم  ی ماوه وه دا ئه که  ناوچه  له رستیه په ش و کۆنه ڕه
تی  ک و یارمه رداری کۆمه ستبه ب ده رچاو بگرن ده  به یان له که له ندی خۆیان و گه وه رژه به

وکات   ئه ربازبن که ن دهچ کرد  چاوو شۆڕی و مل که  له وبیی بن ره رستانی عه  په کۆنه
 شیوعی  کانی کوردستان بونه ک چۆن شیوعیه کی دیموکراتی بن وه توانن ئیسالمییه ده
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